
Vyhlášení soutěže k ICTF-JVC 

 

Akce:  18th International Conference on Thin Films & 18th Joint Vacuum Conference 

Místo konání: Budapešť, Maďarsko 

Termín: 14. - 18. 6. 2020 

 

 

 

Česká vakuová společnost (ČVS, https://www.vakspol.cz) vyhlašuje dnem 7. 1. 2020 soutěž na 

podporu aktivní účasti studentů na mezinárodní konferenci ICTF-JVC, https://ictf-

jvc.akcongress.com/, pořádané ve dnech 14. - 18. 6. 2020 v Budapešti. Jako podporu propagace 

kvalitního českého výzkumu nabízí ČVS zaplacení účastnického poplatku – konkrétně 

časného studentského vložného – až pěti vybraným studentům magisterských a doktorských 

programů českých vysokých škol. Při výběru z vyššího počtu uchazečů bude přednost dána 

ústním prezentacím příspěvků z oblasti vakuové techniky a experimentální a aplikované fyziky za 

použití vakuových metod. 

 

Přihláška přijatá k posouzení musí obsahovat: 

 

 jméno a kontaktní údaje (e-mail, telefon) uchazeče 

 název vysoké školy, fakulty/ústavu a katedry, typ studia a ročník 

 jméno vedoucího práce 

 text abstraktu již přihlášeného na konferenci 

 druh příspěvku (poster, ústní prezentace) 

 

Uchazeč se podáním přihlášky zároveň zavazuje, že v případě čerpání podpory dodá do konce září 

2020 ČVS krátkou zprávu (~ 1200 znaků) coby zhodnocení své účastni na konferenci, a bere na 

vědomí, že tato zpráva bude otištěna ve Zpravodaji ČVS. 

 

Vyzýváme zájemce o podporu k zasílání přihlášek na adresu granty@vakspol.cz do 28. 2. 2020.  

 

Hodnocení přihlášek proběhne jednokolově členy Grantové komise ČVS. Na základě jejího 

doporučení vybere výbor ČVS uchazeče, jimž bude podpora přislíbena. Výsledek bude   oznámen 

nejpozději týden před koncem období časných registrací (předpokládáme do 7. 3. 2020 včetně). 

 

Zájemce je dále povinen na elektronickou adresu ČVS dodat kopii oznámení organizátorů 

konference o přijetí příspěvku k prezentaci, a to neprodleně po jeho obdržení. Bez tohoto 

oznámení nebude možné přislíbenou podporu poskytnout. 

 

Financování vložného vybraným studentům proběhne dle dohody mezi účastníkem a ČVS: buďto 

přímou platbou registrace za studenta nebo přefakturováním registračního poplatku jeho institucí na 

ČVS. Termín pro zasílání přihlášek do soutěže a termín oznámení výsledků se může změnit tak, aby 

nabídnutá podpora ČVS byla maximálně využita. Případné změny budou oznámeny na stránkách 

ČVS. 

 

 

Dne 7. 1. 2020       Daniel Mazur 

         za Grantovou komisi ČVS 
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