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TISKOVÁ ZPRÁVA               
 

Ústí nad Labem 1. 10. 2018 
 
GRILOVÁNÍ S DĚKANEM PF 
 
Studentská iniciativa Otevřeno Ústí zahajuje nový akademický rok 
premiérovou akcí, která tady ještě nebyla! Studenti mohou využít 
jedinečnou příležitosti grilovat se svým děkanem.  
 
Děkan Pedagogické fakulty UJEP, prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., se 
rozhodně neskrývá ve své děkanské kanceláři a je mezi studenty vidět. Často 
se aktivně účastní celouniverzitních sportovních i zábavných akcí pro studenty, 
kdy například při fotbale chytá za tým fakulty v brance nebo vede erudovanou 
přednášku na téma Krkonošských pohádek. Proto neměl problém s  přijetím 
pozvání se studenty grilovat.  
 
„Je to dobrá příležitost pobýt s našimi studenty neformálně a vyslechnout si, co 
se jim na fakultě líbí, či naopak nelíbí, i jejich návrhy na zlepšení. Takové 
situace považuji mnohdy za vhodnější, než debatovat v  mé kanceláři,“ říká 
s úsměvem Pavel Doulík. 
 
Otevřeno Ústí se na grilování s děkanem těší a na akci je dobře připraveno: 
„Bude k dispozici grilované občerstvení, pro studenty PF dokonce v určitém 
množství zdarma, nápoje, a samozřejmě neutuchající zábava v přítomnosti 
oblíbeného čerstvého profesora v oblasti pedagogiky. Účastníci akce se 
rozhodně nemusí bát, že by se  konverzace točila pouze kolem metodologie 
pedagogického výzkumu,“ říká Tomáš Čurda z Otevřeno Ústí.  
 
Akce se uskuteční ve středu 3. října 2018 od 15:00 h na plácku mezi 50barem 
a zadním vstupem do budovy pedagogické fakulty v ulici České mládeže. 
Vstupné je zdarma. 
 
„Otevřeno“ je nezávislá iniciativa studentů pedagogických oborů, kteří dosahují 
inovací ve vzdělávání tím, že je prosazují na svých domovských fakultách,  
a ovlivňují tak budoucí učitele. Jde o celostátní veřejně prospěšný projekt, který 
aktuálně sdružuje studenty 6 českých univerzit. Vizi Otevřena formuluje 
společné prohlášení 21 idejí pro vzdělávání ve 21. století.  
 
Facebooková událost:  
 
https://www.facebook.com/events/288191231786800/ 
 
Příloha: Plakát Grilování s děkanem PF 
 
Kontakt: Bc. Petra Hlaváčová, petra.hlavacova@otevreno.org, 728 547 488 
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