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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

Ústí nad Labem 13. 10. 2020 
 
„ZVONÍ KOVŮM HRANA?“ TOUTO OTÁZKOU ZAČAL SVOJI POPULÁRNÍ 
PŘEDNÁŠKU JAROMÍR CAIS Z FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP 
 
Odborný vědecký pracovník Ing. Jaromír Cais, Ph.D., z Fakulty strojního 
inženýrství UJEP přednášel žákům ze SPŠ Česká Lípa. 

Dne 8. 10. 2020 proběhla v učebně Střední průmyslové školy Česká Lípa odborná 
přednáška, které se účastnili žáci třetího a čtvrtého (maturitního) ročníku. Přednáška 
na téma „Zvoní kovům hrana?“ byla poprvé dr. Caisem představena posluchačům 
v Café Max v Ústí nad Labem a sklidila veliký úspěch.  

V době plastů, nanomateriálů a uhlíkových vláken si musíme pokládat otázky, zdali 
již není náhodou doba kovová u konce. Zdali, stejně jako kov vystřídal kámen, 
nestojíme dnes na prahu nového historického období. Zároveň je však nezbytné si 
okamžitě položit otázku: Vážně již kovům odzvonilo? 

Žáci a učitelé se během poutavého vyprávění přesunuli o několik tisíc let zpět  
a získali informace o kovech z nezvyklého hlediska. „Již osm tisíc let pro člověka 
platí, že mít kov znamená mít moc. Šperky vyrobené z kovů po tisíciletí určovaly 
postavení člověka ve společnosti. Zbraně vyrobené z lepších a lepších slitin 
znamenaly strategickou výhodu proti nepříteli. Ovládnout technologii zpracování 
kovů znamenalo (a stále znamená) mít vliv,“ připomněl posluchačům Jaromír Cais. 

„V případě této přednášky jsem chtěl žákům přiblížit, co je kov, jaké má složení, 
jaké je jeho využití apod. Rád bych, aby žáci nehleděli na kov pouze jako na 
studený materiál, ale nahlíželi na něj jako na nositele hodnot, moci, příslušnosti  
i potenciálu do budoucnosti,“ dodává Jaromír Cais. 

„V odborných přednáškách podobného charakteru budeme i nadále pokračovat. 
V listopadu, když nám to situace dovolí, máme namířeno se stejnou přednáškou na 
VOŠ a SPŠ Děčín. Jsme rádi, že jsme první přednášku stihli týden před tím, než 
byla středním školám po celé ČR nařízena distanční forma výuky ,“ dodává Ing. 
Lucie Melničáková z PR oddělení děkana FSI.  

Přednášky pro žáky střední školy se konají na základě podpory  Ústeckého kraje jako 
součást projektu „Podpora spolupráce fakultních škol“. 
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555  
 
Fotografie k volnému užití: archiv FSI 
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