Kulatý stůl se zástupci jednotlivých kateder EF JU a přednášejících na téma:
„Vnitřní a vnější překážky výzkumu, výuky a komunikace s praxí“
Termín: pátek 6. 11. 2015

Místnost: F1

Cíl setkání: Identifikovat vnitřní a vnější překážky výzkumu, výuky a přenosu do praxe u výzkumných témat
EF. Struktura témat kulatého stolu je inspirována koncepcí tří rolí univerzity. Hlavními řečníky (bez
iniciačního řečníka) budou zástupci sekcí a zástupci ostatních univerzit. Jde o pokračování diskuse
o výzkumných tématech, tentokrát z pohledu vnějších a vnitřních překážek jejich rozvoje. Hlavním výstupem
bude zápis ve formě tiskové zprávy. Podmínkou efektivního kulatého stolu je aktivní účast účastníků.
9:30–10:00
1) Výzkum – otevřené myšlení (Kreativní analýza a pojmenování problémů, metodika výzkumu.)
 Tradice vs. nová výzkumná témata.
 Vytváření mezinárodních týmů a spolupráce.
 Zkušenosti a možnosti získávání grantů.
Otázky:
Z hlediska aktuálních výzev a poznatků, která témata vidíte jako perspektivní?
Jaká je míra spolupráce s ostatními katedrami EF a ostatními VŠ na projektové činnosti?
Jak hodnotíte mezioborovou spolupráci v rámci EF i mimo ni?
10:00–10:30
2) Edukační funkce univerzit (Jak přenést nové poznatky v rámci nepružného systému akreditací?)
 Přenos nových poznatků do výuky (praktické příklady) a hodnocení.
 Setrvačnost nepružného systému akreditací.
 Nové formy výuky a co jim brání.
 Jak neodradit aktivní studenty.
Otázky:
Jak a proč se (ne)daří přenášet nové poznatky do výuky)? (praktické příklady vítány)
Jak zapojovat externí odborníky z praxe do výuky?
10:30–11:00
3) Třetí role univerzit – přenos do praxe a/nebo do veřejnosti (Přenos aplikovaných výsledků do praxe,
na veřejnost, do decizní sféry.)
 Překážky uplatnění výsledků v praxi.
 Komunikace s veřejností a s decizní sférou.
 Finance a institucionální rámec pro rozvíjení spolupráce s praxí.
Otázky:
Nakolik jsou naše výzkumná témata a zaměření a výsledky využitelné v praxi?
Budou je moci využít absolventi?
Jak prezentovat výsledky i mimo vědeckou komunitu?
Je praxe jenom aplikace?
Praxe jako ovlivnění způsobu myšlení?
11:00–11:30
4) Závěrečná diskuse
 Formulování závěrů.
 Tvorba tiskové zprávy.
Uvedené časy jsou orientační. Akce je přístupná také všem zájemcům z řad studentů a pracovníků EF JU.
Těšíme se na Vaši účast, moderátoři diskuse Miloslav Lapka, Martin Pech a Jan Vávra.

