Stručný životopis
Irena Smolová
Irena Smolová, narozena 27. června 1970 v Náchodě. Vysokoškolské vzdělání získala
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde nejdříve v roce 1993
absolvovala magisterské a poté v roce 1999 doktorské studium. Vědeckopedagogickou hodnost v oboru Geografie docent získala v roce 2009.
Na Katedře geografie PřF UP v Olomouci působí od roku 1995, nejprve jako
asistentka, poté odborná asistentka a nyní docentka v oddělení fyzické geografie.
V rámci vědeckovýzkumné a publikační činnosti se věnuje geomorfologii, zejména
antropogennímu ovlivnění reliéfu, dále regionální geografii a regionálnímu rozvoji.
Za dobu své dosavadní profesní dráhy vedla více než 70 bakalářských a více než 100
magisterských prací a je školitelkou v doktorském studijním programu Geografie,
studijním oboru Mezinárodní rozvojová studia. Je autorkou několika
vysokoškolských učebnic, vědeckých monografií a kapitol v monografiích
tuzemských i zahraničních. Přednáší předměty Geomorfologie, Regionální geografie
České republiky, Rizikové přírodní procesy a jejich environmentální důsledky,
Základy fyzické geografie a Surovinové zdroje, a to pro studenty oborů Regionální
geografie, Mezinárodní rozvojová studia a dvouoborového studia Geografie. Je
garantkou bakalářského studia Geografie a navazujícího magisterského studia
Učitelství geografie pro SŠ.
Irena Smolová má za sebou několik úspěšně řešených a obhájených grantových
úkolů, z nichž mezi nejvýznamnější patří role hlavní řešitelky výzkumného projektu
Grantové agentury ČR „Antropogenní transformace reliéfu a současné geomorfologické
pochody v okrajové části České tabule“ a v roli hlavní řešitelky a koordinátorky projektu
NPV II (Národního programu výzkumu) MŠMT ČR „Inovativní medializace zapojení
žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a
zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů“.
Na úrovni fakulty se podílela na činnosti Akademického senátu PřF UP, od
roku 2008 do 2010 také jako jeho předsedkyně. V letech 2010 - 2014 vykonávala
funkci proděkanky pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti na PřF UP.
V současné době je členkou Akademického senátu UP v Olomouci a Akademického
senátu PřF UP. UP v Olomouci reprezentuje v Radě vysokých škol.

