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PROGRAM EXPOZICE UK 
KOMUNIKAČNÍ ZÓNA 

ÚTERÝ 22.  ŘÍJNA  

Pokusy s dusíkem (MFF) 

Lékařská simulace (1. LF) 

Nemocnice pro medvídky (LFHK) 

Psychologický experiment (FHS) 

První pomoc (LFP) 

Rychlokurz kurentu (FF) 

STŘEDA  23.  ŘÍJNA  

Pokusy s dusíkem (MFF) 

Svět očima geografů 

a demografů (PřF) 

Chirurgické šití (LFHK) 

Psychologický experiment (FHS) 

První pomoc (LFP) 

Rychlokurz kurentu (FF) 

ČTVRTEK 24.  ŘÍJNA  

Pokusy s dusíkem (MFF) 

Nemocnice pro medvídky (LFHK) 

Psychologický experiment (FHS) 

První pomoc (LFP) 

Rychlokurz kurentu (FF) 

PÁTEK 25.  ŘÍJNA  

Pokusy s dusíkem (MFF) 

Žonglování pohledem 

matematiky (MFF) 

Chirurgické šití (LFHK) 

Psychologický experiment (FHS) 

První pomoc (LFP) 

Změna v programu vyhrazena. 

Pokusy s dusíkem  

Matematicko-fyzikální fakulta  

Jestli vás nebaví teoretické fyzikální 

poučky a přitom chcete vědět, k čemu 

je fyzika dobrá, přijďte se podívat 

na náš program plný experimentů. 

Ukážeme si zajímavé optické jevy 

nebo hrátky s dusíkem o teplotě 

–196 °C. Stranou nezůstanou ani in-

formace o fyzikálním výzkumu probí-

hajícím na „matfyzu“. 

Lékařská simulace 

1. lékařská fakulta 

Víte, že výuka medicíny se dnes již ne-

obejde bez důmyslných simulátorů? 

Přijďte se podívat na představení ne-

dávno otevřeného Centra lékařských 

simulací, v němž roli pacientů zastá-

vají figuríny řízené počítačem a poslu-

chárny se mění v akutní příjem nebo 

jednotku intenzivní péče. 

Nemocnice pro medvídky  

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Děti – i pod vlivem rodičů – mají ně-

kdy strach z „bílých plášťů“. Jak ale 

předškolním dětem ukázat, že lékaři 

a zdravotníci jsou tu proto, aby po-

máhali a že běžná vyšetření často ani 

nebolí? Přijďte se podívat, jak dětem 

za pomoci velikého medvěda s vyjí-

matelnými orgány vysvětlujeme, že se 

v nemocnici není čeho bát. 

Psychologický experiment  

Fakulta humanitních studií 

Obor psychologie, kterému se mů-

žete věnovat i na naší fakultě, skrývá 

řadu různých disciplín. Naši studenti 

vám v krátkosti představí experimen-

tální psychologii, se kterou se setkáte 

při studiu povinně volitelných kurzů 

a také si ji můžete zvolit jako obor své 

bakalářské práce.  

První pomoc  

Lékařská fakulta v Plzni 

Stát se to může každému: dostane se 

k dopravní nehodě, uvidí někoho se 

zástavou oběhu nebo najde blízkého 

v mdlobách. Naučíme vás, jak poskyt-

nout první pomoc, proč se vyplatí mít 

aplikaci Záchranka, jak se stlačuje 

hrudník během resuscitace a proč ne-

kupovat nejlevnější autolékárničky. 

Rychlokurz kurentu  

Filozofická fakulta 

Kurent je elegantní německé písmo, 

které se od pozdního středověku do 

počátku 20. století používalo i v čes-

kých zemích. V průběhu našeho rych-

lokurzu vás naučíme základy psaní 

kurentem i čtení středověkých listin 

a matričních záznamů.  

Svět očima geografů a demografů  

Přírodovědecká fakulta 

Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti 

a zároveň zjistit, jak svět vnímají geo-

grafové a demografové. Čeká vás ne-

tradiční pohled na známá místa, po-

pulace nebo mapy. A že se přitom 

něco dozvíte i o tom, jak se geografie 

a demografie studuje na Přírodově-

decké fakultě UK, to se rozumí samo 

sebou. 

Chirurgické šití  

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Představíme vám, jak vypadá chirur-

gické šití – s jakými operačními ná-

stroji chirurg pracuje a jaké techniky 

musí ovládat. S čerstvě nabytými zna-

lostmi se pak sami můžete vžít do role 

chirurga a takové šití si na místě vy-

zkoušet. 

Žonglování pohledem 

matematiky  

Matematicko-fyzikální fakulta 

Je možné jev jako žonglování mate-

maticky popsat? Jak a proč to vůbec 

dělat? Matematický zápis žonglování 

popíšeme pomocí teorie celočísel-

ných posloupností, teorie grafů či 

teorie copánků a ukážeme si několik 

grafických reprezentací. Samozřej-

mostí jsou praktické ukázky. 


