
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                    

 Ústí nad Labem 2. 11. 2018 
 
UJEP A AKADEMIE VĚD UVÁDÍ TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR  
 
Největší vědecký festival v České republice rozvíří vědecké hladiny i na 
severu Čech. UJEP se do Týdne vědy a techniky zapojuje hned několika 
akcemi.  
 
Několikadenní oslava vědy a techniky (5.–11. 11. 2018) probíhá na ústecké 
univerzitě pod záštitou Akademie věd ČR. Je další příležitostí vytáhnout Ústečany 
z obývacích pokojů, od televizí a tabletů, a předhodit jim kouzlo vědy, tajemství 
nepoznaného i fascinujícího. 
 
Týden vědy a techniky je samozřejmě prvotně cílen na středoškoláky. To však 
neznamená, že musí přijít pouze v rámci školní návštěvy. Vítáni jsou rodiče  
i prarodiče, kteří přivedou své děti a společně nahlédnou, jak se dělá věda. 
Podobné zážitky mohou mnohdy zásadně ovlivnit směřování mladých lidí v jejich 
budoucím životě. Naším hostem je každý, od odborníka po laika, koho náš 
program jakkoliv zaujme.  
 
„Pro setkání s vědou je vždycky vhodná příležitost,“ říká hlavní organizátorka akce 
na UJEP Bc. Michaela Hnidová. „Univerzita připravila zajímavý program, který 
představí vědu z mnoha úhlů pohledu. Ukážeme, jak se vědecky pracuje s těmi 
nejmodernějšími technikami, vědecky se ponoříme do fascinujícího fenoménu 
světla, fyzici si pohrají se zářením, plazmatem, mrazem a tlakem, a biologové si 
vymění aktuální údaje o rakovině a transplantacích,“ doplňuje Míša.  
 
Fakulta sociálně ekonomická připravila Vědecký jarmark, který se zásadně zaměří 

na ukázky, jak využít  teoretické poznatky v každodenní praxi. Napomůže tomu  

i přednáška Ing. Lucie Povolné na téma Marketing vědy. O čem bude řeč?  

„Vědci platí za podivíny, kteří neradi hovoří o své práci se svým okolím. Pokud 
ano, mluví tak, že jim málokdo porozumí. Jak ale výsledky vědeckého bádání 
představit široké veřejnosti?" říká Ing. Lucie Povolná, odborná asistentka katedry 
ekonomie a managementu FSE. 
 
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., z filozofické fakulty jistě vyvrátí názor, že věda je  
o nudném bádání. Jeho přednáška o polické karikatuře a satiře v letech 1933–
1953 totiž rozhodně není nudná a mimochodem osvětlí, že jeden  
z nejvýznamnějších evropských karikaturistů, Hanns Erich Köhlera, pochází  
z našeho regionu. 
 
Vedle těchto akcí budou v průběhu Týdne vědy a techniky organizovány 
komentované prohlídky Vědecké knihovny UJEP či laboratoří fakulty strojního 
inženýrství.   
 
Dejte vědě šanci a nebojte se „rande naslepo“. Můžete získat mnoho 
obohacujícího na celý život!  
 
Více na: https://www.facebook.com/events/295202361088981/ 
 
Kontakt:  Bc. Michaela Hnidová DiS., oddělení marketingu a propagace 

UJEP michaela.hnidova@ujep.cz, 475 286 281  
 
Odkaz na grafiku Týdne vědy a techniky: 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=74f53842-1dec-2ead-2053-
d70377370448 

mailto:michaela.hnidova@ujep.cz


 

 

 
 
 
 
Podrobný program: 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CENTRA PRO DOKUMENTACI A DIGITALIZACI 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
út 6. 11., 9:00–17:00 h 
Ústí nad Labem, Pasteurova 3571/13, Filozofická fakulta UJEP 
 
Věková skupina: dospělá veřejnost, střední školy 
Téma: historie 
V rámci desetiletého výročí založení Centra pro dokumentaci a digitalizaci 
kulturního dědictví vás srdečně zveme na den otevřených dveří. Součástí 
doprovodného programu bude informativní přednáška či prezentace 
dokumentačních technik včetně technického vybavení pracoviště. 
 
ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY: VŠECHNY BARVY DUHY 
Science show 
st 7. 11., 9:00 h (pro školy); 16:00 h (pro veřejnost) 
Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Rektorát UJEP- MFC Červená aula 
 
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost 
Téma: fyzika 
Zrak je bezesporu náš nejdůležitější smysl. Až 80 % informací získáváme ze 
světla, ať už o tvarech, vzdálenostech, ale také o barvách. Jen si představte, že by 
svět byl naráz černobílý. ÚDiF se tentokrát zaměřil na to, kde se kolem nás berou 
barvy a jak je naše oko vnímá. Světlo rozbíjíme a zase skládáme. Vidíme všichni 
stejnou fialovou? Jak by viděl vaši kostkovanou košili váš pes? A kde se vlastně 
bere šedá? To a mnohem víc se dozvíte v našem vystoupení. Délka cca 1 h. 
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP 
st 7. 11., 10:00 h 
Ústí nad Labem, Pasteurova 3545/5, Vědecká knihovna UJEP 
 
Věková skupina: střední školy 
Téma: jazyk a literatura 
Netradiční komentovaná prohlídka univerzitní knihovny. 
 
DEN VĚDY PRO FYZIKY A BIOLOGY 
exkurze 
st 7. 11., 10:00–13:00 h 
Ústí nad Labem, České mládeže 8, Přírodovědecká fakulta UJEP 
 
Věková skupina: střední školy 
Téma: biologie, fyzika 
Fyzici si pohrají se zářením, plazmatem, mrazem a tlakem. Zájemci o biologii se 
dozvědí fakta o rakovině a transplantacích. 
 
PROHLÍDKA LABORATOŘÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
exkurze 
st 7. 11., 10:00–13:00 h 
Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Fakulta strojního inženýrství UJEP 
 
Věková skupina: střední školy 
Téma: geologie, technika a technologie 
Komentovaná prohlídka laboratoří s ukázkou technologií Fakulty strojního 
inženýrství UJEP. 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0237388&y=50.6654077&z=17&source=firm&id=1558924
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0253383&y=50.6652244&z=17&source=addr&id=12733712
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0244889&y=50.6653824&z=17&source=addr&id=12733698&q=Pasteurova%205
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0223483&y=50.6656308&z=17&source=addr&id=8887157
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0253383&y=50.6652244&z=17&source=addr&id=12733712


 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.kasanicova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

 
POLITICKÁ KARIKATURA A SATIRA V OBDOBÍ 1933–1953 
st 7. 11., 15:00 h 
Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Muzeum města Ústí nad Labem 
Věková skupina: dospělá veřejnost 
Téma: historie, jazyk a literatura, technika a technologie, umění 
Přednášející: Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., UJEP 
Přednáška se prostřednictvím karikatur a satiry zaměří na tři důležitá osmičková 
výročí, roky 1918, 1938 a 1948. K vidění budou satirické kresby od Čechů, 
Slováků i českých Němců. Přítomní se seznámí s alternativní obrazovou historií 
našeho území – od první republiky, přes 2. světovou válku, dobu poválečnou až 
do počátku 50. let od více či méně zapomenutých karikaturistů. Málokdo dnes ví, 
že jeden z nejvýznamnějších evropských karikaturistů, Hanns Erich Köhlera, 
pochází z našeho regionu. 
 
VĚDECKÝ JARMARK FAKULTY SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ 
 
čt 8. 11., 16:00–18:00 h 
Ústí nad Labem, Moskevská 1533/54, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 
Věková skupina: dospělá veřejnost, střední školy 
Téma: svět vědy 
Týden vědy a techniky AV ČR využije Fakulta sociálně-ekonomická k prezentaci 
zajímavých výsledků vědeckého bádání, které jsou využitelné nejen v Ústeckém 
kraji, ale přesahují regionální i národní hranice. Výsledky představí úspěšní a 
uznávaní řešitelé vědeckých projektů. Hlavním tématem bude: „VĚDA PRO 
MĚSTO“, klíčová pozornost bude věnována využití SMART nástrojů k rozvoji měst 
a obcí, zelené a modré infrastruktuře, ochraně biodiverzity, před povodněmi, 
vyrovnání se s demografickými změnami aj. 
 
MARKETING VĚDY 
 
čt 8. 11., 17:00 h 
Ústí nad Labem, Moskevská 1533/54, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 
Věková skupina: dospělá veřejnost, střední školy 
Téma: ekonomie 
Přednášející: Ing. Lucie Povolná, UJEP 
 
Vědci platí za podivíny, kteří neradi hovoří o své práci se svým okolím, a pokud 
ano, mluví tak, že jim málokdo porozumí. Jak tedy tak komerční věc, jako je 
marketing, využít ve vědě? Proč je důležité, aby se společnost o práci vědců 
dozvěděla více? 
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 

http://www.ujep.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0346832&y=50.6607825&z=17&source=addr&id=8888471
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0288745&y=50.6652309&z=17&source=firm&id=361799&q=Fakulta%20soci%C3%A1ln%C4%9B%20ekonomick%C3%A1
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0288745&y=50.6652309&z=17&source=firm&id=361799&q=Fakulta%20soci%C3%A1ln%C4%9B%20ekonomick%C3%A1

