
 
 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář: 

Research results and Open Access 

Datum: 12. prosince 2019  

Místo konání: Právnická fakulta, náměstí Curieových 7, Praha 1, posluchárna č. 38,  

Program  

8:30 registrace 

9:00 – 9:45 CPPT (obecné otázky k výsledkům výzkumu, režim zaměstnaneckého a 

školního díla, licence) - z pohledu vědeckých pracovníků 

9:45 – 10:00 coffee break 

10:00 – 12:00 (s 10 min. pauzou) – „Výsledky výzkumu v kontextu open access“ – 

z pohledu vědeckých pracovníků, Dalit Ken-Dror Feldman (v Anglickém 

jazyce bez překladu) 

12:15 – 13:15 oběd 

13:30 – 14:15 CPPT (obecné otázky k výsledkům výzkumu - režim zaměstnaneckého a 

školního díla, licence) - z pohledu administrativních pracovníků 

14:15 – 14:30 coffee break 

14:30 – 16:30 (s 10 min. pauzou) – „Výsledky výzkumu v kontextu open access“ - 

z pohledu administrativních pracovníků - Dalit Ken-Dror Feldman (v 

Anglickém jazyce bez překladu) 

lektorka: Dalit Ken-Dror Feldman (Legal Supervisor, Law Technology & Cyber Clinic  

     Faculty of Law, University of Haifa)  

 

V pátek 13. prosince nabízíme možnost individuálních konzultací s lektorkou Dalit Ken-Dror 

Feldman. Přihlašte se prosím na emailové adrese eva.matejcova@ruk.cuni.cz nebo nejpozději 

během čtvrteční registrace.  

 

Podpořeno v rámci projektu: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v 

oblasti lidských zdrojů ve VaV 

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/00006210 
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Research results and Open Access 

 

Date: 12 December 2019  

Venue: Faculty of Law, náměstí Curieových 7, Praha 1, room 38 

Trainers:  Dalit Ken-Dror Feldman (Legal Supervisor, Law Technology & Cyber Clinic  

     Faculty of Law, University of Haifa)  
 

8:30 registration 

9:00-9:45 Center for Knowledge and Technology Transfer - introduction to research 

results, author’s rights, licencing etc.) - from researchers point of view 

COFFEE BREAK 

10.00-12.15 Dalit - Research results and open access - from researchers point of view 

12.15-13.15 LUNCH BREAK 

13.15-14.00 Center for Knowledge and Technology Transfer - introduction to research 

results, author’s rights, licencing etc.) - from support staff point of view 

COFFEE BREAK 

14.15-16.30 Dalit – Research results and open access -  from support staff point of view 

 

On Friday 13th individual consultations will be scheduled according to demand at Karolinum, 

the seat of Charles University (Ovocný trh 3, Prague). Registration at email address 

eva.matejcova@ruk.cuni.cz or at the Thursdays registration at the latest. 
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