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TISKOVÁ ZPRÁVA 

7. LISTOPADU 2016 

I letos Univerzita Pardubice zpestří celonárodní Týden vědy a techniky.  

Její studenti připravili hned dvě odborné akce 

V úterý 8. listopadu zve Univerzita Pardubice zájemce o vědu a vědění NA SLOVÍČKO 

S VĚDCEM do tradiční studentské vědecké KAVÁRNY UNIVERSITAS. O dva dny později, ve 

čtvrtek 10. listopadu, pak na studentskou konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM. Za oběma akcemi 

stojí studentští organizátoři Patrik Čermák a Kateřina Šraitrová a obě akce navíc zpestří 

program letošního ročníku akcí Týdne vědy a techniky pořádaném po celé České republice. 

Součástí největšího vědeckého festivalu v České republice – Týdne vědy a techniky, pořádaného 

Akademií věd ČR – jsou tradičně i reprezentanti vysokoškolské vědy, tedy i Univerzita Pardubice. Do 

programu celonárodního festivalu přispívá Univerzita Pardubice přednáškou v KAVÁRNĚ 

UNIVERSITAS, v úterý 8. listopadu v Klubu 29 v 19 hodin, a přehlídkou VĚDĚNÍ MLADÝM, která 

se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu. 

Obě akce organizují pro své studentské kolegy a další zájemce vysokoškoláci Patrik Čermák 

a Kateřina Šraitrová, kteří studují na Fakultě chemicko-technologické. 

„Na Univerzitě Pardubice působí řada významných a zajímavých osobností, kteří mají veřejnosti co 

nabídnout. Tentokrát jsme sáhli po humanitně zaměřené osobnosti a naše pozvání přijal doktor Jan 

Rokyta, který působí na katedře filosofie Fakulty filozofické. Povídat bude o indiánech 

a konkvistadorech,“ zve do úterní Kavárny Universitas její moderátorka Ing. Kateřina Šraitrová.  

Listopadová přednáška ve vědecké kavárně vrátí účastníky o několik století zpět, za jednou 

z největších událostí 15. století, kterou bylo objevení Nového světa. Již od roku 1511 se však objevují 

první protesty proti svévolnému počínání Evropanů v Novém světě. „Přednášející se proto zaměří na 

zdůvodnění nadvlády Evropanů v Novém světě, poukáže na kritiky počínání Španělů a zmíní pojetí 

přirozeného práva. Bude se snažit vrhnout světlo na tehdy rozpornou otázku, zdali jsou indiáni lidé, či 

nikoliv. Zmíní i názory vybraných autorů a dokumentů,“ přiblížila téma studentská moderátorka. 

Tímto tématem se dlouhodobě zabývá ThDr. Jan Rokyta, který působí na katedře filosofie Fakulty 

filozofické Univerzity Pardubice a také jako doktorand Husitské teologické fakulty Univerzity 

Karlovy. Oblastí jeho zájmu jsou dějiny myšlení 15. a 16. století. Je autorem monografie „Doba a dílo 

Petra Chelčického“ (ALMI 2013). 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 8. listopadu 2016 v 19 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky 

České, č. p. 29). Pořádají ji studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.  

Vstup je volný. 

Kromě přednášky ve vědecké Kavárně Universitas je možné v programu Týdne vědy a techniky najít 

také studentskou vědeckou konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM. Tu čtvrtým rokem organizuje taktéž 

tato dvojice studentů, díky níž se v univerzitní Aule Arnošta z Pardubic ve čtvrtek 10. listopadu 

představí mladí talentovaní středoškoláci, aby společně sdíleli své první vědecké zkušenosti 

a výsledky prací a vyzkoušeli si vědeckou komunikaci. 
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Na jednodenní studentskou konferenci se na Univerzitu Pardubice sjede bezmála 150 středoškoláků 

z celé České republiky. 39 z nich přitom bude prezentovat výsledky svých prací v oborech, jako jsou 

psychologie, fyzika, matematika, chemie, biologie, medicína nebo environmentalistika. Některé práce 

představují současně úspěšné výstupy různých úrovní středoškolských soutěží – oblastních, národních 

i mezinárodních. 

„Konference se účastní jak studenti, kteří již úspěšně prošli různými soutěžemi, tak i studenti, kteří 

jsou na podobné akci poprvé, ale jsou v některé oblasti aktivní a projevují o ni hlubší zájem. Studenti 

středních škol i žáci základních škol a jejich učitelé mají také možnost zúčastnit se konference jako 

pozorovatelé, bez vlastního příspěvku,“ uvedl ke konferenci jeden z jejích studentských organizátorů 

Ing. Petr Hejda, student Fakulty chemicko-technologické. 

Konference má čtyři garanty z řad akademických pracovníků z fakult Univerzity Pardubice, kteří 

konferenci doprovázejí svými příspěvky, předsedají u ústních prezentací a diskutují se studenty 

u jejich vývěskových sdělení - posterů. V průběhu dne zazní celá řada zajímavých témat nadějných 

mladých vědeckých talentů. V ústní sekci zazní 12 příspěvků, v posterové sekci obsahující odborná 

vývěsková sdělení bude prezentováno 17 studentských prací. 

„Letos se nám sešla opět celá řada kvalitních a zajímavých příspěvků. Tematicky se práce dotýkají 

řady aktuálních témat jako např.: rekultivace krajiny, průzkumu znečištění vodních toků, psychiky lidí 

i zvířat, patogenních kvasinek, pozorování zvěře, zkvalitnění výuky a mnoha dalších,“ poodkrývá 

odborné zaměření konference za studentské organizátory Ing. Kateřina Šraitrová, studentka Fakulty 

chemicko-technologické. 

Konferenci připravili pro své středoškolské kolegy sami pardubičtí vysokoškoláci, aby se mladí lidé 

s hlubším zájmem o vědu a nejrůznější obory lidského vědění poznali, podpořili se navzájem, sdíleli 

výsledky svých prací, mohli si vyměnit první odborné poznatky a zkušenosti a společně nahlédli do 

světa moderní vědy. 

„Univerzita jakožto veřejná vzdělávací a výzkumná instituce touto konferencí plní jedno ze svých 

důležitých poslání, a to výchovu mladých badatelů, zaměřujících se na odlišné aspekty skutečnosti, 

kteří si na konferenci mohou vyměňovat zkušenosti z různých oborů,“ dodává další ze studentských 

organizátorů, vysokoškolák Ing. Patrik Čermák. 

Na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM, která se koná v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity 

Pardubice ve čtvrtek 10. listopadu (zahájení v 9.45 hodin), bude možné vidět mladé, aktivní 

a nadané studenty, které pravděpodobně neuslyšíme na poli vědeckém a na akademické půdě 

naposledy. 

Konference je otevřena pro všechny zájemce o vědění a seznámení se s různými vědními obory. Je 

také součástí Evropského týdne odborných dovedností, který vyhlásila Evropská komise letos 

poprvé a jehož koordinací v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce. Ten průběžně 

u příležitosti Evropského týdne odborných dovedností aktualizuje mapu akcí při této příležitosti v ČR 

organizovaných. 

Bližší informace ke Kavárně Universitas: 

Ing. Kateřina Šraitrová, moderátorka Kavárny Universitas 

telefon 736 657 14, www.facebook.com/KavarnaUniversitas 

Bližší informace ke konferenci Vědění mladým: 

Ing. arch. Iva Svobodová  

koordinátorka popularizačních akcí  

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa 

 telefon 466 036 482, mobil 606 694 170  

e-mail iva.svobodova@upce.cz  

 

za studentské organizátory:  

Ing. Patrik Čermák  

student Fakulty chemicko-technologické a 

Fakulty filozofické  

e-mail patrik.cermak@email.cz  

http://bravo.upce.cz/pozvanky/vedeni16.html  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=101FRZnjsYy8irF_u2a3ohSvYJwU&ll=49.838431249587195%2C15.990753349999977&z=8
http://www.facebook.com/KavarnaUniversitas
mailto:iva.svobodova@upce.cz
mailto:patrik.cermak@email.cz
http://bravo.upce.cz/pozvanky/vedeni16.html
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Ing. Valerie Wágnerová 

mluvčí Univerzity Pardubice 

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730 

e-mail promotion@upce.cz 

 

 

 

 

 


