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Zápis z práce s cílovou skupinou 
 
 
Název akce: Panelová diskuse  s prof. Akirou Furusawou (Tokijská univerzita, Japonsko) – 

management ve vědě a výzkumu a organizace vědecké práce 

Datum: 24. srpna 2011 

Místo konání: katedra optiky, PřF UP Olomouc 

Počet účastníků: 6 

 
Program akce:  V panelové diskusi se hlavní pozornost soustředila na získání informací o 
metodice a organizaci práce skupiny prof. Furusawy a na zapojení do mezinárodních sítí. 
Dále byla pozornost věnována přípravě žádosti o společný česko-japonský projekt 
KONTAKT.   
 
Stručný popis práce s cílovou skupinou:  
Cílová skupina získala informace v následujících oblastech:  
 

 Prof. Furusawa zdůraznil roli studentů magisterského studia v jeho týmu, kteří plní hlavní 

roli při vykonávaní experimentů.   

 Prof. Furusawa uvedl, že v případě nedokončení nebo neúspěchu experimentu student 

neukončí studium. 

 Prof. Furusawa zdůraznil specifické rysy výchovy teoretických vědeckých pracovníků 

v Japonsku, kde se málo pozornosti věnuje samostatné invenční práci a schopnosti 

pracovat s problémem.  

 Prof. Furusawa hovořil o velmi dobrých kontaktech s vědeckými týmy v Austrálii, jeho 

skupina intenzivně spolupracuje s tímto teritoriem. 

 Prof. Furusawa přislíbil další rozvoj spolupráce s katedrou optiky PřF UP, založené na 

společných projektech a výměně studentů.  

 Prof. Furusawa hovořil s účastníky panelové diskuse o rozdílech v organizaci práce a 

získávání zdrojů v ČR a v Japonsku. Tato vzájemná výměna informací a zkušeností 

umožní lépe pochopit nároky na výstup společných projektů kladené na obou stranách.  

 Prof. Furusawa hovořil o organizaci práce v jeho laboratoři, o speciálním poslání 

asistentů profesorů, kteří mají smíšenou teoreticko-experimentální výchovu. 

 Prof. Furusawa přislíbil pomoc při navazování vědecké spolupráce s Austrálií.  



 

 
 
 

Název projektu: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost 
 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0060 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. 

 Byla projednána výměna studentů a mladých vědeckých pracovníků pro následující rok. 
Prof. Furusawa zdůraznil nutnost takové výměny pro japonskou stranu.  

 Byla dokončena žádost o společný česko-japonský projekt KONTAKT (MŠMT) zaměřený 
na konstrukci nepodmíněné vysoce nelineární operace na kvantovém stavu optického 
módu.  

 Byly diskutovány možnosti zapojení do dalších mezinárodních vědeckých projektů. 
 

Příloha č. 1 – prezenční listina 


