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FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE SPOLUPRÁCI S PŘÍRODOVĚDECKOU 
FAKULTU USPOŘÁDALA KONFERENCI STUDENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A 
TECHNICKÝCH OBORŮ UJEP - STUDKON 2019. 
 
Studenti doktorských programů Fakulty životního prostředí a 
Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
prezentovali nejlepší výsledky svého bádání na 2. ročníku Konference 
studentů přírodovědných a technických oborů UJEP, kterou obě fakulty 
spoluorganizovaly. Akce, zkráceně nazvaná STUDKON 2019, se konala 10. a 
11. června 2019 na Dvoře Perlová Voda u Kostelce nad Ohří, za hojné účasti 
doktorských studentů, akademických pracovníků, členů oborových rad a 
pozvaných vědeckých osobností. 
 
Konference byla určena především studentům doktorských programů 
Environmentální analytická chemie a Aplikovaná nanotechnologie; přizváni byli i 
doktorandi Fakulty strojního inženýrství (FSI). Tematické zaměření konference 
bylo pestré a zahrnovalo technologie a (nano)materiály pro ochranu životního 
prostředí, remediační a sanační technologie, monitoring životního prostředí, 
environmentální analýzy, (nano)materiály pro biomedicínské využití, ale také 
matematické modelování v přírodních a technických vědách.  
 
Na konferenci vystoupilo takřka 30 studentů doktorských programů s 
přednáškami a postery. Akce se zúčastnilo také více jak 20 zkušených 
vědeckých pracovníků, kteří studentské výsledky diskutovali, komentovali a 
také hodnotili. Odborné diskuse se vedly v angličtině. Přizvaní hosté odborný 
program obohatili o formální i neformální debaty o různých aspektech 
vědeckého života, jako jsou zahraniční odborné stáže.  
 
V rámci konference proběhla soutěž o Cenu Miroslava Broula za nejlepší ústní 
a posterovou prezentaci. Nejzdařilejší prezentace tak byly oceněny nejen 
potleskem, ale i finančně. Výběr nejlepších příspěvků byl náročný, protože 
všichni soutěžící předvedli mimořádně zdařilé výkony, které utvořily celkové 
vynikající úroveň konference. Organizátoři již nyní začínají plánovat další ročník 
a  udělají všechno pro to, aby STUDKON pokračoval a i v budoucnu vytvářel 
inspirativní prostředí pro setkávání a diskuse studentů a akademických 
pracovníků. 
 
Více informací o konferenci a příspěvcích najdete na stránkách 
www.studkon.ujep.cz.  
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