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Vážení čtenáři, 
 

toto speciální číslo bylo financováno projektem Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních 
systémů, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0104, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. 

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality výzkumného potenciálu univerzity, a zejména vybudování silného 
a stabilního týmu v oblasti věd o polymerech a souvisejících materiálech na Univerzitním institutu Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. 

Děje se tak za pomoci nástrojů, klíčových aktivit, zahrnujících: 
 pořádání pravidelných vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu studentů doktorských studijních programů, 

akademických a vědecko-výzkumných pracovníků;  
 posílení vědeckého týmu o českého reintegrujícího vědce ze zahraničí a zahraničního vědce; 
 zvyšování kvalifikace vědeckého týmu pomocí navazování nových profesních kontaktů na konferencích 

a workshopech; 
 vysílání mladých pracovníků, zejména doktorandů, na špičkové partnerské instituce v ČR i v zahraničí s cílem 

navázat spolupráci a získat nové odborné znalosti. 
V rámci projektu jsou podporováni a zapojeni mladí, nadějní studenti a absolventi postgraduálního studia. 

Dalšími klíčovými postavami realizačního týmu jsou reintegrující vědec, zahraniční vědec a zkušení výzkumníci, kteří 
do projektu vnáší své dlouholeté zkušenosti, mají komplexní přehled o současném stavu, a trendech výzkumu i vývoje 
v dané problematice. 

Je přirozenou ambicí všech vědeckých pracovníků předávat své znalosti pomocí publikačních výstupů. Pro 
komunikaci s domácí vědeckou obcí, kolegy a přáteli bylo vybráno toto vydání speciálního čísla, které by mělo 
poskytnout představu o širokém rozsahu a kompetencích výzkumného týmu projektu. 
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