
GAUDEAMUS  BRNO 2019 EXPOZICE UNIVERZITY KARLOVY 

PROGRAM EXPOZICE UK 
VĚDA PRO ŽIVOT 

ÚTERÝ 22 .  ŘÍJNA  

1000–1030 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1030–1100 Svět očima geografů a demografů (PřF) 

1100–1130 Prezentace UK (sál B) 

1100–1130 Začalo to ebonitovou tyčí… nebo ne? 

(MFF) 

1130–1150 Studium na UK (Pedagogické centrum) 

1130–1200 Psychokoučink v praxi (FF) 

1200–1230 První pomoc (LFP) 

1230–1330 Simulované soudní jednání (PF) 

1330–1400 Omyly slavných fyziků a vynálezců 

(MFF) 

1400–1430 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1430–1500 Psychokoučink v praxi (FF) 

po celý den Mobilní TV studio (FSV) 

STŘEDA  23 .  ŘÍJNA  

0900–0930 Stáže a Erasmus na Jedničce (1. LF) 

0930–1000 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1000–1030 Svět očima geografů a demografů (PřF) 

1030–1100 Mohou počítače porozumět lidem? 

(MFF) 

1040–1100 Studium na UK (Pedagogické centrum) 

1100–1130 Prezentace UK (sál B) 

1100–1145 Psychokoučink v praxi (FF) 

1145–1230 První pomoc (LFP) 

1230–1330 Simulované soudní jednání (PF) 

1330–1400 Mohou počítače porozumět lidem? 

(MFF) 

1400–1430 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1430–1500 Psychokoučink v praxi (FF) 

po celý den Mobilní TV studio (FSV) 

ČTVRTEK 24 .  ŘÍJNA  

0930–1000 Užívání návykových látek a jejich vliv na 

člověka (1. LF) 

1000–1030 Svět očima geografů a demografů (PřF) 

1030–1100 Mohou počítače porozumět lidem? 

(MFF) 

1040–1100 Juniorská univerzita (Pedagogické cen-

trum) 

1100–1130 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1100–1130 Prezentace UK (sál B) 

1130–1200 Psychokoučink v praxi (FF) 

1200–1230 První pomoc (LFP) 

1230–1300 Matematika ze Springfieldu (MFF) 

1250–1310 Juniorská univerzita (sál B) 

1300–1330 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1330–1430 Simulované soudní jednání (PF) 

po celý den Mobilní TV studio (FSV) 

PÁTEK 2 5.  ŘÍJNA  

0900–0930 Nejen o zubním kazu ve 3D (1. LF) 

0930–1000 Umělá inteligence 21. století (MFF) 

1000–1030 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1030–1100 Svět očima geografů a demografů (PřF) 

1040–1100 Studium na UK (Pedagogické centrum) 

1100–1130 Prezentace UK (sál B) 

1100–1130 Umělá inteligence 21. století (MFF) 

1130–1200 Maskování zranění jako ve filmu (3. LF) 

1200–1300 Simulované soudní jednání (PF) 

1300–1330 První pomoc (LFP) 

po celý den Mobilní TV studio (FSV) 

Maskování zranění jako ve filmu 

3. lékařská fakulta  

Chcete se podívat, jak to vypadá, když člověku trčí 

z oka střep? Zajímá vás, co dělat, pokud si do ruky 

zarazíte cizí těleso? Ukážeme vám techniky simu-

lační medicíny a maskování, které využíváme při 

výuce první pomoci na naší fakultě.  

Svět očima geografů a demografů  

Přírodovědecká fakulta 

Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a zároveň zjistit, 

jak svět vnímají geografové a demografové. Čeká 

vás netradiční pohled na známá místa, populace 

nebo mapy. A že se přitom něco dozvíte i o tom, 

jak se geografie a demografie studuje na Přírodo-

vědecké fakultě UK, to se rozumí samo sebou. 

Začalo to ebonitovou tyčí… nebo ne? 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Fenomén elektřiny si lidé často spojují s pověstnou 

ebonitovou tyčí a liščím ohonem. Ale byla opravdu 

u počátku našeho poznání? A jak k němu přispěl 

William Gilbert či Otto von Guericke? Poslechněte 

si zajímavá fakta doplněná experimentálními ukáz-

kami.  

Psychokoučink v praxi  

Filozofická fakulta 

Trápí vás prokrastinace? Máte strach z toho, že ne-

zvládnete přijímačky? Chcete studovat psycholo-

gii? Jděte na to sofistikovaně! Studenti psychologie 

se s vámi podělí o své zkušenosti s přijímacím říze-

ním a seznámí vás s metodami psychokoučinku, 

které vám pomůžou vše zvládnout! 

První pomoc  

Lékařská fakulta v Plzni 

Stát se to může každému: dostane se k dopravní 

nehodě, uvidí někoho se zástavou oběhu nebo na-

jde blízkého v mdlobách. Naučíme vás, jak poskyt-

nout první pomoc, proč se vyplatí mít aplikaci Zá-

chranka, jak se stlačuje hrudník během resuscitace 

a proč nekupovat nejlevnější autolékárničky. 

Simulované soudní jednání 

Právnická fakulta 

Moot court neboli simulované soudní jednání vám 

přiblíží, jak může vypadat reálné jednání v soudní 

síni. Projednávat se bude případ, ve kterém byl je-

den ze studentů na fakultě vyhozen ze třetího pa-

tra. Zapomeňte na televizní seriály a přijďte se po-

dívat na náš interaktivní program. 

Omyly slavných fyziků a vynálezců 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Nikdo není neomylný a platí to i pro slavné vědce, 

s nimiž se jinak příliš nepolemizovalo. Jejich někdy 

legrační omyly proto přetrvaly desetiletí. Mnohé 

vyvrátila praxe, náhoda nebo naprostý outsider. Na 

příkladech doložíme, že krása a síla vědy spočívá 

právě v její omylnosti a nekončícím hledání. 

Stáže a Erasmus na Jedničce  

1. lékařská fakulta 

Studenti oboru všeobecné lékařství se u nás na fa-

kultě nevzdělávají jen v tuzemských posluchárnách, 

laboratořích a nemocnicích. Přijďte si poslechnout, 

jak se studuje medicína v zahraničí a co vás může 

v tamních nemocnicích překvapit. Zjistěte, jak se 

medik na Jedničce dostane na stáž do různých 

koutů světa a co mu to přinese. 

Mohou počítače porozumět lidem?  

Matematicko-fyzikální fakulta 

Při studiu informatiky se snažíme porozumět počí-

tačům. Mohou ale i počítače porozumět lidem? 

Během přednášky hodíme za hlavu programovací 

jazyky a ukážeme si, proč bychom měli počítače 

naučit jazyky lidské. Podíváme se, jak naši budouc-

nost zobrazují sci-fi filmy a porovnáme je s realitou 

dneška.  

Užívání návykových látek a jejich vliv na člo-

věka 

1. lékařská fakulta 

Užívání návykových látek má vliv nejen na zdraví 

člověka, ale i na jeho chování. Právě o tom vám 

povíme více a budete si moci vyzkoušet, jaký vliv 

mají návykové látky na chování a prožívání v rámci 

simulované situace. Představíme také, jak vypadá 

studium adiktologie na naší fakultě.  

Matematika ze Springfieldu  

Matematicko-fyzikální fakulta 

Co mají společného matematika a animovaný se-

riál Simpsonovi? Na první pohled se možná může 

zdát, že vůbec nic. Ve skutečnosti jsou ale díly to-

hoto seriálu naplněny řadou matematických triků.  

Nejen o zubním kazu ve 3D  

1. lékařská fakulta 

Vysvětlíme vám, jak probíhá studium zubního lé-

kařství na naší fakultě. Ukážeme, s jakými techno-

logiemi se dnes v našem oboru pracuje – uvidíte 

třeba zubní kaz ve 3D mikro-CT zobrazení. A zod-

povíme i časté otázky, třeba zda je amalgám 

opravdu nebezpečný.  

Umělá inteligence 21. století 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Umělá inteligence už zvládla porazit člověka 

v piškvorkách, v šachách, nebo dokonce v pokeru. 

Samořídící auta už brázdí silnice v testovacích pro-

vozech. Zajímá vás umělá inteligence? Zastavte se 

u nás a dozvíte se, co to je umělá inteligence, co 

všechno už umí a kde se s ní každý den potkáváte. 

Mobilní TV studio  

Fakulta sociálních věd 

Na co všechno se musí soustředit moderátor tele-

vizních zpráv? Jaké to je pracovat se čtecím zaříze-

ním? A je uvedení krátké reportáže opravdu tak 

snadné, jak se na první pohled při sledování tele-

vize zdá? To vše si budete moci vyzkoušet 

na vlastní kůži v mobilním studiu Fakulty sociálních 

věd UK. Kamera je připravena a čeká na vás. 

Změna v programu vyhrazena. 


