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FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SE PODÍLELA NA MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCI APPLIED NATURAL SCIENCES 2019  
 
Sedmý ročník mezinárodní konference Applied Natural Sciences 
(ANS2019) pořádané Fakultou přírodních věd Univerzity sv. Cyrila  
a Metoděje v Trnavě se uskutečnil 25.–27. září 2019 v Tále v Nízkých 
Tatrách. Jedním ze spolupořadatelů byla Fakulta životního prostředí 
UJEP. 
 
Konference ANS2019, s podtitulem „Perspectives in V4 countries“ byla již 
tradičním setkáním vědců z různých oblastí aplikovaného výzkumu v přírodních 
vědách. Mezi klíčová sympozia konference patřily Chemie a biomedicínská 
chemie, Biologie a molekulární biologie, Biotechnologie a environmentální 
technologie a Aplikovaná informatika. Jelikož tyto oblasti  jsou dlouhodobě 
předmětem výzkumu i na UJEP, nepřekvapí hojná účast s  více než dvaceti 
příspěvky přednášejících z Fakulty životního prostředí, Přírodovědecké fakulty  
i Fakulty sociálně ekonomické. 
 
Speciální symposium bylo věnováno mladým vědcům do 35 let. Nejlepší 
prezentace a e-postery byly odměněny v soutěži hodnocené komisí složenou  
z odborníků. Cena za 2. místo v kategorii prezentací putuje na Fakultu životního 
prostředí UJEP zásluhou Ing. Daniela Bůžka, Ph.D. O svém výzkumu řekl: „Náš 
výzkum, který probíhá ve spolupráci Ústavem anorganické chemie AV ČR, se 
zaměřuje na materiály zvané koordinační polymery a jejich potenciální aplikace 
v environmentální a medicínské praxi. Téma, které bylo na konferenci oceněno, 
navazuje na mojí nedávno obhájenou disertační práci a konkrétně se věnuje 
stabilitě koordinačních polymerů a vývoji nového přístupu, jak stabilitu 
kvantitativně studovat. Jinými slovy tato práce kombinuje materiálovou chemii 
s chemií analytickou a jak ukazují výsledky, tato dvě chemická odvětví se 
mohou vynikajícím způsobem doplňovat“. 
 
Členem vědecké komise konference byl doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., který se 
podílel na organizaci sekce „Meet the editors“. V té společně s editory dalších 
dvou časopisů poradil méně zkušeným kolegům, na co si dát pozor při přípravě 
odborných publikací, které jsou nezbytnou součástí vědecké práce. 
 
Více informací o konferenci najdete na stránkách https://ans2019.ucm.sk 
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