Den firem pro fyziku 2018 - seznam účastníků
úterý 24. 4. 2018, 10:00 – 14:30 hodin
A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.), www.atg.cz
Zaměření: Advanced Technology Group s.r.o. (ATG) je technologicky vyspělá
česká firma působící více 25let v oboru nedestruktivního testování (NDT)
a dalších speciálních procesů s hlavním sídlem v Praze. ATG tvoří páteř
skupiny ATG Group, jejíž členové se nacházejí v řadě ekonomicky významných oblastí a své produkty
dodávají do ČR i zahraničí – do zemí Evropské Unie, Ruska a Blízkého východu.
Jedním z hlavních produktů společnosti ATG je vývoj a zakázková výroba zařízení a komplexních systémů
pro defektoskopické zkoušení dílů zejména pro letecký, automobilový, petrochemický a strojírenský
průmyslu. Dále poskytujeme školení odborného personálu (NDT, školení průmyslových inspektorů),
kompletní NDT služby až na úrovni Level 3 a průmyslové inspekční činnosti. Díky komplexnosti portfolia
nabízí společnost ATG svým zákazníkům kompletní řešení v daném oboru a řadí se tak mezi mezinárodně
uznávané společnosti.
Prezentace: přednáška 10:50 – 11:10 hodin; prezentační stánek

Centrum pro přenos poznatků a technologií, www.cppt.cuni.cz
Zaměření: Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy,
která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti
a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její
konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost.
CPPT poskytuje a zprostředkovává:
 patentové a právní poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace
 konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů (například skrze
program GAMA)
 celoživotní vzdělávání v oblasti komercializace
 přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu
poznatků a celoživotního vzdělávání
 metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově
Prezentace: přednáška 10:30 – 10:50 hodin; prezentační stánek

Centrum výzkumu Řež s.r.o., www.cvrez.cz
Zaměření: Výzkum, vývoj a inovace v energetice, převážně (ale ne
výhradně) jaderné.
Prezentace: přednáška 13:20 – 13:40 hodin; prezentační stánek

www.careermarket.cz

CRYTUR, spol. s r.o., www.crytur.cz
Zaměření: Crytur je předním světovou společností zabývající se výrobou a opracováním
syntetických krystalů se zaměřením na speciální aplikace a úzkou specializací na
zákaznické projekty s vysokou mírou spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Mezi ucelená řešení vyráběné v Cryturu patří detekční jednotky pro elektronovou
mikroskopii, široká škála scintilačních detektorů, pevnolátkové lasery, světelné
konvertory pro vysoké světelné výkony, rentgenové zobrazovací systémy s vysokým rozlišením nebo
například extrémně odolná ochranná pouzdra průmyslových termočlánků.
Prezentace: přednáška 11:30 – 11:50 hodin; prezentační stánek

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., www.fzu.cz
Zaměření: Zaměřujeme se na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Fyzikální
ústav se člení do šesti sekcí, které se zabývají jednotlivými fyzikálními odvětvími: fyzika
elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optika, fyzika plazmatu
a laserová fyzika. Ve všech oblastech se podílíme též na vzdělávání řady domácích i
zahraničních studentů v magisterském i doktorandském stupni studia. Jsme největším
pracovištěm Akademie věd České republiky s více než 400 vědeckými pracovníky.
Každoročně dosahujeme významných úspěchů na světovém poli vědy a mezi naše pracoviště patří
i moderní laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech.
Prezentace: přednáška 12:50 – 13:20 hodin; prezentační stánek

MEDICEM Institute s.r.o., www.medicem.com
Zaměření: Skupina MEDICEM se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou,
celosvětovým marketingem a prodejem vlastních zdravotnických prostředků.
MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj nových bioanalogických materiálů
a zdravotnických prostředků z těchto materiálů. V posledních letech se soustředí
především na aplikace v oční chirurgii s důrazem na nitrooční čočky.
MEDICEM Technology je výrobní firma, která dodává na trh všechny zdravotnické prostředky skupiny
MEDICEM, a to nitrooční čočky WIOL-CF, hydrogelové dilatátory děložního hrdla Dilapan-S a Dilasoft,
a kožní krytí na hojení ran Xe-Derma. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity
skupiny MEDICEM.
Pro náš R&D tým hledáme kreativní výzkumné spolupracovníky s praxí v chemii, optice, optometrii,
medicíně, ve vývoji biomateriálů a příbuzných oborech. Přivítáme také odpovědné projektové manažery
s přírodovědným nebo medicínským vzděláním se zájmem o vývoj produktů a technologií určených pro
použití v medicíně. Chemičtí a biomedicínští inženýři a další technicky vzdělaní pracovníci mohou najít
uplatnění ve výrobě zdravotnických prostředků, při vývoji výrobních procesů, při kontrole a zajišťování
kvality, či v regulatorních záležitostech.
Prezentace: přednáška 12:30 – 12:50 hodin; prezentační stánek
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Meopta – optika, s r.o., www.meopta.com
Zaměření: Společnost Meopta je nadnárodní společnost působící v oblasti
výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve výrobě optických i mechanických
součástí a jejich montáži.
Za dlouhou dobu své existence se Meopta stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro
průmyslové, vojenské a spotřební trhy.
Prezentace: přednáška 11:50 – 12:10 hodin; prezentační stánek

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., www.onsemi.cz
Zaměření: Jsme přední světový výrobce polovodičových součástek. Naše čipy
najdete v nejrůznějších moderních aplikacích běžného života – ve spotřební
elektronice, výpočetní, zdravotní či osvětlovací technice, dodáváme do
automobilového průmyslu či nejnovějších komunikačních technologií.
Prezentace: prezentační stánek

Thermo Fisher Scientific, www.thermofisher.jobs.cz
Zaměření: Jsme světovým lídrem produktů pro vědu. Celosvětově
je nás více než 50 000 v 50 zemích světa. V předloňském roce se
součástí Thermo Fisher Scientific stala i FEI Company, přední producent elektronových mikroskopů.
Naše špičkové přístroje v Brně navrhujeme od prvního šroubku až po komplexní SW aplikace, které
přinášejí vědcům odpovědi na jejich otázky.
O správný návrh našich přístrojů se starají vývojáři - softwaroví inženýři, elektronici, fyzici, aplikační
specialisté, mechatronici, konstruktéři.
Prezentace: přednáška 11:10 – 11:30 hodin; prezentační stánek

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., www.ufe.cz
Zaměření: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná
instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky. ÚFE
provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky
a elektroniky a v těchto oblastech vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro
vývoj nových špičkových technologií.
V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových
laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken. V oblasti
optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní
nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí atomů a molekul za účelem jejich
využití v senzorech, nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách. ÚFE rovněž
provozuje a rozvíjí Laboratoř Státního etalonu času a frekvence.
Prezentace: prezentační stánek

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., www.ipp.cas.cz
www.careermarket.cz

Zaměření: Ústav fyziky plazmatu patří svým zaměřením
na výzkum a aplikace fyziky plazmatu mezi špičkové
výzkumné instituce v Evropě i ve světě. Jednotlivá
vědecká oddělení ústavu se zaměřují na řízení termojaderného slučování, využití elektrických výbojů,
interakci plazmatu s jinými skupenstvími hmoty, likvidaci odpadů v proudu plazmatu, procesy
plazmového stříkání, výzkum a vývoj v oblasti ultrapřesné a speciální optiky a řešení dalších problémů
souvisejících s plazmatem.
Fyzika plazmatu je prudce se rozvíjející obor, jehož široké využití sahá od kosmického výzkumu přes
energetiku, aplikace v biomedicíně, přesné optice až po přípravu nových materiálů se specifickými
vlastnostmi. Zejména vývoj bezpečné a udržitelné energie, která zajistí energetickou stabilitu pro
budoucí generace, je jednou z největších globálních společenských výzev.
Prezentace: prezentační stánek

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., www.ujf.cas.cz
Zaměření: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., provádí výzkum v široké oblasti jaderné
fyziky, jak experimentální tak teoretické. Experimentálně jsou studovány zejména
vlastnosti jaderné hmoty ve srážkách těžkých iontů při středních a vysokých energiích,
jaderné reakce významné pro astrofyziku nebo jadernou energetiku, rozpady beta
atomových jader včetně problému hmotnosti neutrin. Teorie jader je zaměřena na
jadernou strukturu, hyperjádra, interakce elementárních částic s jádry, mezonové
stupně volnosti v jádrech. Jsou studovány vybrané problémy teoretické subjaderné
fyziky a matematické fyziky. Rozptyl neutronů je převážně užíván ve fyzice pevných
látek a materiálovém výzkumu. Široký komplex jaderných analytických metod
užívajících svazky nabitých částic i neutronů je využíván v interdisciplinárním výzkumu prováděném ve
spolupráci s externími odborníky v chemii, ekologii, lékařství, archeologii atd. Dozimetrie ionizujícího
záření je orientována na měření ekologických a profesionálních expozic, metrologii a biofyzikální aspekty
jako je poškození DNK zářením. V ústavu probíhá výzkum a vývoj radiofarmak, zejména krátce žijících
pozitronových zářičů pro emisní pozitronovou tomografii (PET). Studuje se fyzika perspektivních metod
jaderné energetiky, např. urychlovačem řízené transmutace jaderného odpadu.
Prezentace: přednáška 12:10 – 12:30 hodin; prezentační stánek

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., www.it.cas.cz
Zaměření: Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí
Akademie věd České republiky. Hlavní náplní činnosti ústavu je
mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin,
termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých
těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje,
pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
Prezentace: prezentační stánek

www.careermarket.cz

Willis Towers Watson, www.willistowerswatson.com
Zaměření: Willis Towers Watson je přední celosvětovou poradenskou a
makléřskou společností, která klientům pomáhá přeměňovat rizika na cestu k
růstu. Historie společnosti se datuje od roku 1828 a Willis Towers Watson
zaměstnává 40 000 profesionálů ve více než 140 zemích. Navrhujeme a
dodáváme řešení pro řízení rizik, optimalizaci zaměstnaneckých benefitů,
rozvíjíme talenty a zlepšujeme schopnost kapitálu ochraňovat a posílit firmy i
jednotlivce. Naše jedinečné zkušenosti nám umožňují rozeznávat potřebné prolínání talentů, aktiv
a myšlenek – tu dynamickou kombinaci, která ovlivňuje obchodní výkonnost. Společně odemykáme
potenciál.
Prezentace: prezentace formou roll-upu, letáků

Změna programu vyhrazena.

www.careermarket.cz

