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ÚSTECKÉ CAFÉ NOBEL: ČLOVĚK TVÁŘÍ V TVÁŘ VESMÍRU 
 
Při dlouhodobých letech do vesmíru bude třeba lidem zajistit nejen pouhé 
přežití a fungování, ale také odpovídající kvalitu života. V přednášce 
publicisty, blogera a popularizátora vědy, zejména kosmonautiky  
a ošetřovatelství, Pavla Boháčka, budeme ve čtvrtek 14. listopadu 
v ústecké kavárně Bárka kafe zkoumat člověka jako bytost, která 
s odvahou čelí nehostinné temnotě vesmíru. 
 
„Myslím si, že kdesi hluboko ve svém genetickém kódu máme my, lidé, 
zapsáno, že jsme objevitelé,“ říká Pavel Boháček. „Tak jako malé dítě 
prostřednictvím svých smyslů objevuje svět kolem sebe, tak i člověk jako 
živočišný druh má neustálou potřebu objevovat zákonitosti vesmíru, kterého je 
součástí, a pronikat na stále nová, neprozkoumaná místa.“  Potřeba dobyvatele 
nových světů stojí na samém vrcholu pomyslného žebříčku potřeb, který 
zformuloval americký psycholog Abraham Maslow. Abychom však mohli naplnit 
to, co máme dáno do vínku na nejvyšších příčkách našeho lidství, musíme 
naplnit potřeby, které stojí na pyramidě lidských potřeb na nižších příčkách.  
 
Věda, která se zabývá potřebami člověka a jejich uspokojováním ve zdraví  
i nemoci se nazývá ošetřovatelství (Nursing Science). Experty v této  vědě, která 
spojuje poznatky medicíny, antropologie, psychologie, sociologie a technických 
oborů, jsou zejména zdravotní sestry. „Málo se ví, že právě zdravotní sestry se 
významným způsobem podílí na přípravě kosmických misí. Existuje dokonce 
specializace, zvaná Space Nursing, která se zabývá výzkumem potřeb člověka 
v průběhu kosmických misí a která úzce spolupracuje s kosmickou medicínou,“ 
dodává koordinátor Café Nobel Frederik Velinský. 
  
Bc. Pavel Boháček vystudoval ošetřovatelství na 3. Lékařské fakultě UK, 
absolvoval výcvik v oblasti přednemocniční neodkladné taktické péče (vojenské 
medicíny) a také potápěčské medicíny. Byl spolupracovníkem a členem 
americké organizace Space Nursing Society. Pracuje v Ústřední vojenské 
nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze. Píše a přednáší o využívání 
poznatků z oblasti kosmonautiky nebo válečné medicíny v léčbě a péči o běžné 
pacienty, zabývá se přežitím lidí v extrémních prostředích, odolností  
a zvládáním mimořádných situací. 
  
Přednáška v kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese barkakafe@fokuslabe.cz. Další informace o Café 
Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Ilustrační obrázky k volnému užití: zdroj Pixabay.com. 
 
Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
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