
 
 

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Vás srdečně zve na 

5. vědeckou doktorandskou konferenci AGEL 

Kdy: 13. dubna 2023, 09:00 hod. – 18:00 hod. 

Kde: Horský hotel Sepetná, Ostravice 956 

http://www.sepetna.cz/ 
 

 

 

Záštita akce 

 MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., místopředsedkyně představenstva AGEL a.s. 

Odborný garant akce  

 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda Vědecké rady AGEL  

Cíle konference 

Cílem konference je podpořit doktorské studium, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

k vytvoření základny odborníků pro vědu a výzkum, podpořit vědecko-výzkumný potenciál skupiny 

(nové vědecko-výzkumné záměry) formou odborných prezentací, networkingového setkání a podpořit 

publikační činnost v rámci holdingu AGEL.  

Záměrem konference je rovněž užší spojení přítomných členů Vědecké rady AGEL s účastníky 

konference a navázání nových profesních, ale rovněž osobních vztahů mezi účastníky akce. 

Kdo se může účastnit 

Konference je primárně zaměřena na studenty, absolventy a zájemce o doktorandské studium. 

Zúčastnit se však mohou také ostatní zaměstnanci ze společností holdingu AGEL, ať již jde o lékaře, 

nelékařský zdravotnický personál, ale také zástupci managementu a nezdravotnických profesí. 

Nabídka aktivní účasti 

Konference nabízí možnost prezentovat své vědecko-výzkumné záměry formou ústní prezentace. 

Délka prezentace bude omezena na 15 minut, s následnou 5 minutovou diskuzí. Výstupem konference 

bude strukturovaný sborník, který bude uveřejněn na webových stránkách společnosti. 

http://www.sepetna.cz/


 
Z prezentovaných příspěvků bude odbornou komisí zvolen tajným hlasováním příspěvek, který bude 

doporučen k prezentaci v rámci XVI. Sympozia AGEL. 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. 

Účastnický poplatek 

Zaměstnanci holdingu AGEL – zdarma. 

Ostatní účastníci – 1 000 Kč. 

 Pro účastníky je po dobu konference zajištěno celodenní občerstvení  

Výstupy konference 

Strukturovaný sborník uveřejněný na stránkách společnosti. 

Ubytování  

Pro účastníky konference je připraveno ubytování v Hotelu Sepetná. 

Program konference: 

Registrace: 

 08:00 – 09:00 

Úvodní slovo: 

09:00-09:10 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda Vědecké rady AGEL 

1. blok odborných prezentací:  

1) 09:10-09:55 

Zkušenosti s doktorskými studijními programy v ČR 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., 1. LF UK 

 

2) 09:55-10:40 

Skúsenosti s doktorskými študijnými programami v SR 

prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, Nemocnice AGEL Košice-Šaca 

Přestávka na občerstvení  

 10:40-10:50 

3) 10:50-11:35 

Klinické doktorské studijní programy – praktické aspekty s důrazem na chirurgické obory  

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., 1. LF UK 

 

4) 11:35 – 12:20 

Metodologie vědecké práce a publikační činnost 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., AGEL a.s. 

12:20-13:30 Oběd 

2. blok odborných prezentací 

Obsah bude upřesněn. 



 
 

Kontaktní osoba 

Mgr. Pavel Michna, MBA, +420 725 015 082, pavel.michna@are.agel.cz 

Přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách VAVIA zde: https://vavia.agel.cz/vzdelavaci-

akce/200313-doktorandi 
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