
Březen 2018 

 

Název akce: Kontakt 2018 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem 
poskytnout jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění 
absolventů fakult. 

Pořadatel akce: Fakulta chemicko-technologická, Fakulta ekonomicko-správní  

Termín: 14. března 2018  

Místo konání: Univerzita Pardubice, Univerzitní aula 

Odkaz na webové 
stránky: 

http://kontakt.upce.cz 
 

Kontaktní osoba: Ing. Iva Ulbrichová, CSc., Ivana Veselá 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 514, 466 036 454 

Kontaktní osoba – 
email: 

Iva.Ulbrichova@upce.cz, Ivana.Vesela@upce.cz 
 

 

Duben 2018 

 

Název akce: 6. mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT 2018 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Konference si klade za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými 
problémy chemie a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi 
odborníky, podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele 
chemického průmyslu a akademické sféry. Tematickými okruhy budou 
zejména chemické technologie a materiály, zdroje energie a technologie 
pro ochranu prostředí. 

Pořadatel akce: Česká společnost průmyslové chemie, Fakulta chemicko-technologická 

Termín: 16. – 18. dubna 2018 

Místo konání: Mikulov 

Odkaz na webové 
stránky: 

www.icct.cz 
 

Kontaktní osoba: AMCA, spol. s r.o., Praha 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

221 979 351 
737 357 159 

Kontaktní osoba – 
email: 

amca@amca.cz 

 

Název akce: 21th International Seminar “New Trends in Research of Energetic 
Materials“ 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

International meeting of young people and scientists working in the areas 
of teaching, research, development, processing, analysis and use of all 
types of energetic materials (EM) in the academic and industrial sectors. 

Pořadatel akce: Ústav energetických materiálů 

Termín: 18. - 20. dubna 2018 

Místo konání: Pardubice 



Odkaz na webové 
stránky: 

www.ntrem.com 
 

Kontaktní osoba: prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 038 023 

Kontaktní osoba – 
email: 

seminar@ntrem.com ; zeman@ntrem.com  

 

Název akce: Monitorování cizorodých látek v životním prostředí – XX. 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Seminář určený (zejména) začínajícím studentům doktorských studijních 
programů, kde se učí prezentovat výsledky svých prvních badatelských 
aktivit. 

Pořadatel akce: Katedra analytické chemie ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně 

Termín: 25. - 27. dubna 2018 
 

Místo konání: Ovčárna pod Pradědem 

Odkaz na webové 
stránky: 

 

Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.; prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 084; 466 037 370 

Kontaktní osoba – 
email: 

Jan.Fischer@upce.cz ; Karel.Vytras@upce.cz 
 

 

Květen 2018 

 

Název akce: 45. ročník konference - Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2018 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Konference je zaměřena na nové trendy v oblasti chemické legislativy, 
bezpečnosti v chemickém průmyslu, ekotoxikologie a analýzy škodlivin 
v prostředí a toxikologie a metod stanovení toxických látek. 

Pořadatel akce: Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví a Univerzita Pardubice, 
Fakulta chemicko-technologická 

Termín: 29. – 31. května 2018 

Místo konání: Kouty nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně 

Odkaz na webové 
stránky: 

www.vuos-konference.com 

Kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 503 

Kontaktní osoba – 
email: 

Petr.Mikulasek@upce.cz 
 

 

Název akce: 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 



Krátká 
charakteristika 
akce: 

Výroční čtyřicátý Seminář, jehož tématem je využití kalorimetrických 
metod a metod termické analýzy v různých oborech, jak z hlediska 
výzkumu, tak z hlediska praxe. Čtyřdenní seminář je rozdělen do 
tematických okruhů: termodynamika, biologické materiály, nekrystalické 

materiály, a termická analýza. Stalo se již tradicí zařadit do programu 
Semináře zvané přednášky, jejichž smyslem je přehledně informovat o 
různých tématech bezprostředně či volněji souvisejících s metodami 
termické analýzy. Akce se také zúčastní zástupci předních světových 
kalorimetrických firem. 

Pořadatel akce: SLChPL a KOAnCh Univerzita Pardubice, OSChT ČSCh 

Termín: 28. května – 1. června 2018 

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora 

Odkaz na webové 
stránky: 

http://uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/ 

Kontaktní osoba: doc. Ing. Eva Černošková, CSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 036 154 

Kontaktní osoba – 
email: 

Eva.Cernoskova@upce.cz 
 

 

Září 2018 

 

Název akce: 13th International konference on Solid State Chemistry SSC2018 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Mezinárodní konference o nových poznatcích z oboru chemie a fyziky 
pevných látek a materiálového výzkumu. 

Pořadatel akce: CEMNAT, KOANCH 

Termín: 16. – 21. září 2018 

Místo konání: Pardubice, nám. Čs. legií 565 

Odkaz na webové 
stránky: 

www.ssc-conference.com 
 

Kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 144 

Kontaktní osoba – 
email: 

Tomas.Wagner@upce.cz 
 

 

Název akce: 20. KSAP-PM: 20. Konference o speciálních anorganických pigmentech a 
práškových materiálech 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti 
práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - 
chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů 
výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat 
také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových 
úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů. 

Pořadatel akce: Katedra anorganické technologie 



Termín: září 2018 

Místo konání: Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice 

Odkaz na webové 
stránky: 

www.csch.cz 
 

Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.; prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 182; 466 037 185 

Kontaktní osoba – 
email: 

Zaneta.Dohnalova@upce.cz; Petra.Sulcova@upce.cz 
 

 
Listopad 2018 

 

Název akce: XI. Konference Pigmenty a pojiva 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Konference je zaměřena na pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v 
nátěrových hmotách a plastech a na organická pojiva pro nátěrové hmoty 
a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, 
vysokoteplotní nátěry a jiné. Pozornost se zaměřuje i na nanomateriály, 
speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli 
povrchových úprav a jejich technologií. 

Pořadatel akce: CHEMAGAZÍN, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek 

Termín: 5. – 6. listopadu 2018 

Místo konání: Hotel Jezerka, Seč 

Odkaz na webové 
stránky: 

www.pigmentyapojiva.cz 
 

Kontaktní osoba: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 272 

Kontaktní osoba – 
email: 

Andrea.Kalendova@upce.cz 
 

 

Název akce: LI. seminář o tenzidech a detergentech 

Krátká 
charakteristika 
akce: 

Seminář zájemců o výzkum v oblasti produkce, analýzy a aplikaci 
povrchově aktivních látek. 

Pořadatel akce: Katedra analytické chemie ve spolupráci s firmou Chemotex Děčín 

Termín: 7. – 9. listopadu 2018 

Místo konání: Strážnice 

Odkaz na webové 
stránky: 

 

Kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 370 

Kontaktní osoba – 
email: 

Karel.Vytras@upce.cz 
 

 

Název akce: 14th Seminar/Workshop „Sensing in Electroanalysis“ 



Krátká 
charakteristika 
akce: 

Seminář partnerů spolupracujících v rámci evropských projektů, které mají 
co do činění s elektroanalýzou. 

Pořadatel akce: Katedra analytické chemie  

Termín: 14. – 16. listopadu 2018 

Místo konání: Pardubice 

Odkaz na webové 
stránky: 

 

Kontaktní osoba: Ing. Radovan Metelka, Ph.D., prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 

Kontaktní osoba – 
telefon: 

466 037 080; 466 037 370 

Kontaktní osoba – 
email: 

Radovan.Metelka@upce.cz ; Karel.Vytras@upce.cz 
 

 
 


