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týdeN vědy  
a techNiky
AkAdemie věd  
České republiky

      / dny otevřených dveří / přednášky / výstavy /  

      / vědecké kavárny / science show / workshopy / 

kontakty:

Pořadatel festivalu:

středisko spoleČných Činností av Čr

akademie věd Čr

národní 1009/3, 110 00 praha 1

www.tydenvedy.cz
tydenvedy@tydenvedy.cz

v případě zájmu o spolupráci neváhejte kontaktovat:

mgr. dita hladíková

fuNdraisiNg

tel.: 731 694 243

e-mail: hladikova@ssc.cas.cz.



     / o festivalu / 

týdeN vědy a techNiky akademie věd Čr 

je Největší vědecký festival v České rePublice. 

v pořadí již sedmnáctý ročník se uskutečnil od 6. do 12. listopadu 2017 a zájemci o vědu mohli 

navštívit 659 akcí: přednášky, workshopy, science show, dny otevřených dveří, projekce filmů  

s diskusemi a další aktivity napříč různými vědními obory. 

dominujícími tématy byly nanotechnologie, umělá inteligence, potraviny pro budoucnost,  

nejnovější poznatky v medicíně a superlasery. Festival navštívilo bezmála 50 tisíc NávštěvNíků. 

centrem vědeckého a festivalového dění byla již tradičně praha, ale vědou ožila celá 

Česká republika včetně krajských a menších měst. na realizaci festivalu se podílelo všech 

54 pracovišť Akademie věd Čr a dalších 70 partnerských institucí. 

vstup nA všechny Akce byl bezplAtný. 

děkujeme všem, kteří Nám s realizací festivalu Pomohli, 

této sPoluPráce si velmi vážíme.

48 331 

NávštěvNíků

659
akcí

298 177 53 49 28 15 13 12 10 3 1

přednášky

exkurze
w

orkshopy
scie

nce-s
how

výsta
vy

vědeckÉ k
avárny

film
y

film
y s p

řednáškou
pa

nelo
vÉ d

is
kuse

besedy
konference

8 % 14 % 41 % 10 % 20 % 7 %

0–10 let 11–15 let 15–19 let 19–25 let 25–60 let 60+

Praha

395

jihomoravský kraj

86jihoČeský kraj

24

moravskoslezský kraj

24

zlíNský kraj

12kraj vysoČiNa

20

Pardubický kraj

10

královéhradecký kraj

9

olomoucký kraj

19

liberecký kraj

12
ústecký kraj

8
karlovarský kraj

3

Plzeňský kraj

19

středoČeský kraj

20

54
Pracovišť av Čr

70 sPoluPracujících 
orgaNizací



       / kde byl festival vidět /  

mediálNí ProPagace 17. roČNíku festivalu 

byla zabezpečena prostřednictvím inzerce, direct mailingu,  

outdoorové i online kampaně, televize a rádia. v rámci on-line kampaně jsme pracovali  

s remarketingem, který se velmi osvědčil. 

Podařilo se Nám také Navázat Nová výzNamNá mediálNí PartNerství. 

zájem médií o vědecká témata roste, což dokazuje  

144 mediálNích výstuPů.

zaPojeNí do mediálNí kamPaNě Nabízíme i Našim PartNerům. 

www

tv

140 odběratelů, 45 live streamů PředNášek

17 809 zhlédNutí sPotu

7100 faNoušků

NávštěvNost webu 2017

103 809 Návštěv

30 PřehráNí sPotu Na kaNálech Čt, které vidělo

1 804 244 diváků

v rámci oN-liNe vysíláNí 7500 uživatelů

18 mediálNích PartNerů

18 ČláNků a PřísPěvků o tvt  av Čr v tisku i oN-liNe

Přes 430 výlePových a clv Plakátů

více Než 20 iNzercí a advertorialů



 / jaké jsou možnosti        

v současné době bychom se neobešli bez finanční nebo mediální podpory našich partnerů. 
A protože si jich velmi vážíme, snažíme se, abychom jim v rámci festivalu poskytli dostatek 
prostoru a možností ke zviditelnění. vedle mediální, outdoorové a internetové kampaně 
mohou například umístit svůj stánek v budově Av Čr na národní třídě, kde se koná hlavní 
program festivalu, nebo zajistit vlastní  prezentaci v místě  svého pracoviště, kterou rádi 
zpropagujeme. 

v neposlední řadě partnerům nabízíme začlenění do programu festivalu prostřednictvím 
přednášky, výstavy, workshopu apod.

PartNery také rádi zaPojíme do PaNelových diskusí s odborNíky av Čr 
Na aktuálNí témata.

  zapojení partnerů festivalu /           

      / kde budu jako partner vidět /  





týden vědy A techniky Av Čr se zA dobu své existence stAl 

Největším vědeckým festivalem v České rePublice, 

což by se bezpochyby nepodAřilo bez FinAnČní 

A mediální podpory pArtnerů A spoluprAcujících orgAnizAcí. 

poděkování zA rok 2017 náleží generálnímu pArtnerovi FestivAlu spoleČnosti 

e.oN Česká rePublika, s.r.o., 
hlAvnímu pArtnerovi uNiverzitě karlově 
A dAlším spoleČnostem bayer, s.r.o., zeNtiva grouP, a.s., asiaNa, sPol. s.r.o.

dále bychom rádi poděkovAli hlAvnímu mediálnímu pArtnerovi 

České televizi A dAlším mediálním pArtnerům, mimo jiné Českému rozhlasu Plus 

A spoleČnostem extra PublishiNg, s.r.o., emPresa media, a.s.

děkujeme tAké všem spoluprAcujícím orgAnizAcím, které FestivAlu  

poskytly prostory A Aktivně se zApojily do progrAmu. 

pořádá generální partner hlavní partner hlavní mediální partner

partneři za podpory



mediální    partneři spolupracující   organizace



     / ročník 2018  /   

                  / oslava jubileí / 

rok 2018 se PoNese ve zNameNí oslav mNohých výroČí 

sPojeNých s dějiNami Našeho samostatNého státu, 

ale také v duchu 25. výroČí založeNí té akademie věd Čr, 

jak ji zNáme dNes. 

týden vědy a techniky av Čr 2018 všechna tato významná výroČí propojí.  

v týdNu od 5. do 11. listoPadu 2018 se návštěvníci dozvědí, jak historické okolnosti 
ovlivňovaly vědecké bádání, jaké významné objevy vznikaly a jaký je jejich význam 
v dnešní době. víkendový program pak bude patřit oslavám 
25. výročí založení akademie věd Čr a nabídne rozsáhlý prostor pro zapojení 

všech pracovišť a partnerů av Čr. 

budeme rádi, Pokud Nám zachováte Přízeň 
a Pomůžete Nám Při realizaci dalšího 
úsPěšNého roČNíku této akce! 


