
GAUDEAMUS  PRAHA 2019 EXPOZICE UNIVERZITY KARLOVY 

PROGRAM EXPOZICE UK 
VĚDA PRO ŽIVOT 

ÚTERÝ 22 .  LEDNA  

930–1000 První pomoc (3. LF) 

1000–1030 Kurz chirurgického šití (LFPl) 

1030–1100 Pohled na svět očima geografů 

a demografů (PřF) 

1100–1130 Prezentace Univerzity Karlovy 

(Přednáškový sál – hala č. 4) 

1100–1130 Lékařská simulace (1. LF) 

1130–1200 Juniorská univerzita 

(Pedagogické centrum – vstupní hala II) 

1130–1200 Simulované soudní jednání (PF) 

1200–1230 Praktická ukázka chirurgického šití 

a uzlení (LFHK) 

1230–1300 Umělá inteligence 21. století (MFF) 

1300–1330 Náboženství ve virtuální realitě (HTF) 

1330–1400 První pomoc (3. LF) 

1400–1430 Fyzika do vlastních rukou (MFF) 

1430–1500 Psychokoučink v praxi (FF) 

Celý den Hlavolamy (MFF) 

Celý den Mobilní TV studio (FSV) 

STŘEDA  23 .  LEDNA  

930–1000 Zubní lékařství na 1. LF, zubní kaz 

ve 3D (1. LF) 

1000–1030 Fyzika do vlastních rukou (MFF) 

1030–1100 První pomoc (LFPl) 

1100–1130 Prezentace Univerzity Karlovy 

(Přednáškový sál – hala č. 4) 

1100–1130 Náboženství ve virtuální realitě (HTF) 

1130–1200 Studium na Univerzitě Karlově 

(Pedagogické centrum – vstupní hala II) 

1130–1200 První pomoc (3. LF) 

1200–1230 Pohled na svět očima geografů 

a demografů (PřF) 

1230–1300 Simulované soudní jednání (PF) 

1300–1330 Praktická ukázka chirurgického šití 

a uzlení, základních dovedností, které 

by měl znát každý lékař (LFHK) 

1330–1400 Matematika v žonglování, žonglování 

s matematikou (MFF) 

1400–1430 První pomoc (3. LF) 

1430–1500 Psychokoučink v praxi (FF) 

Celý den Hlavolamy (MFF) 

Celý den Mobilní TV studio (FSV) 

ČTVRTEK 24 .  LEDNA  

900–930 Matematika v žonglování, žonglování 

s matematikou (MFF) 

930–1000 První pomoc (3. LF) 

1000–1030 Náboženství ve virtuální realitě (HTF) 

1030–1100 Simulované soudní jednání (PF) 

1100–1130 Prezentace Univerzity Karlovy 

(Přednáškový sál–hala č. 4) 

1100–1130 Praktická ukázka chirurgického šití 

a uzlení, základních dovedností, které 

by měl znát každý lékař (LFHK) 

1130–1200 Studium na Univerzitě Karlově 

(Pedagogické centrum–vstupní hala II) 

1130–1200 Pohled na svět očima geografů 

a demografů (PřF) 

1200–1230 První pomoc (LFPl) 

1230–1300 Fyzika do vlastních rukou (MFF) 

1300–1330 Psychokoučink v praxi (FF) 

Celý den Hlavolamy (MFF) 

Celý den Mobilní TV studio (FSV) 

Změna v programu vyhrazena. 

První pomoc  

3. lékařská fakulta 

V rámci projektu Věda pro život vystoupí studenti 

druhého ročníku Všeobecného lékařství 3. lékařské 

fakulty, kteří ve své prezentaci představí výuku první 

pomoci a neodkladné resuscitace. Přiblíží, proč je 

kvalitní výuka první pomoci důležitá nejen pro me-

diky, ale i pro laiky. Zároveň objasní, čím je výuka 

první pomoci na 3. LF výjimečná, jak moc se na ní 

podílejí sami studenti a proč má tak skvělé ohlasy. 

Návštěvníci se krom mnoha zajímavých informací 

naučí správně přistupovat k bezvědomému, po-

skytnout mu bezpečně a efektivně první pomoc 

a vyzkouší si techniku akutní tracheální intubace. 

Kurz chirurgického šití  

Lékařská fakulta v Plzni 

Kurz chirurgického šití je určený studentům medi-

cíny, i těm, kteří ještě nikdy nebyli na sále a nešili. 

Probíhá ve dvou variantách – základní kurz (zabývá 

seuzlením a základními stehy) a pokročilý kurz (pře-

skakuje základy a věnuje se složitějším stehům v 

chirurgii). Pointou chirurgického šití je procvičit si co 

nejlépe vícero technik a způsobů šití na prasečí 

nožce. Lektory jsou studenti s velkou praxí, kteří jsou 

ochotní nejen naučit tu správnou techniku, ale 

i zodpovědět všechny otázky. 

Pohled na svět očima geografů a demografů 

Přírodovědecká fakulta 

Vybrané ukázky toho, jak geografové a demogra-

fové vnímají svět – netradiční pohled na známá 

místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet 

vlastní znalosti a dozvědět se více o studiu geogra-

fických a demografických oborů na PřF. 

Lékařská simulace  

1. lékařská fakulta 

Víte, že výuka medicíny se dnes již neobejde bez 

důmyslných simulátorů? Nejstarší lékařská fakulta 

nedávno otevřela zcela moderní Centrum lékař-

ských simulací, které vám v krátkosti představíme. 

Simulované soudní jednání  

Právnická fakulta 

Mootcourt neboli simulované soudní jednání 

umožňuje studentům interaktivní formou přiblížit, 

jak může vypadat reálné jednání v soudní síni. Pro-

jednávat se bude případ, ve kterém byl jeden 

ze studentů na fakultě vyhozen ze třetího patra. 

Praktická ukázka chirurgického šití a uzlení 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Praktická ukázka chirurgického šití a uzlení, základ-

ních dovedností, které by měl znát každý lékař. 

Umělá inteligence 21. století 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Umělá inteligence už zvládla porazit člověka 

v piškvorkách, v šachách, v go nebo dokonce v po-

keru. Samořídící auta už brázdí silnice v testovacích 

provozech. Zajímá vás umělá inteligence? Přijďte 

na přednášku a dozvíte se, co to je umělá inteli-

gence, co všechno už umí a kde se s ní každý den 

potkáváte. 

Náboženství ve virtuální realitě 

Husitská teologická fakulta 

Náboženství bývá viděno jako fenomén minulosti, 

naopak virtuální realita jako hudba budoucnosti. 

V tomto pojetí se oba fenomény míjí, a dokonce je-

den bezmála vyvrací druhý. Nicméně je tomu sku-

tečně tak? A jak se náboženství promítá do počíta-

čových her? Jsou fikční náboženské systémy 

transmediálních světů skutečně fikční – nebo se 

jedná o sofistikované obrazy skutečně existujících 

náboženství? Přednáška odpoví na tyto otázky – i 

na mnohé další. 

Fyzika do vlastních rukou 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Nebaví vás teoretické fyzikální poučky? Chtěli byste 

vědět, k čemu je fyzika dobrá? Ctíme zásadu, že fy-

zika nejvíce zaujme v podobě jednoduchých, ale 

efektních experimentů anebo popisem a vysvětle-

ním jevů z každodenního života. Ukážeme si zají-

mavé optické jevy nebo hrátky s dusíkem majícím 

−196 °C, a dokonce i složitější jevy, jako je supravo-

divá levitace, si budou moci zájemci osahat vlast-

níma rukama. Stranou nezůstanou informace o re-

álném fyzikálním výzkumu probíhajícím na praco-

vištích Matematicko-fyzikální fakulty. 

Psychokoučink v praxi  

Filozofická fakulta 

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

zvládnete přijímačky? To chce klid – a taky dobrou 

radu od studentů psychologie na Filozofické fakultě 

UK. Studenti vás seznámí s vybranými metodami 

psychokoučinku, které vám pomůžou vše zvlád-

nout. A samozřejmě tu budou i pro zájemce o stu-

dium psychologie – podělí se o své zkušenosti s při-

jímačkami a studiem. 

Hlavolamy  

Matematicko-fyzikální fakulta 

Zkuste si zábavné hlavolamy pro děti i dospělé. Slo-

žit si můžete třeba vlastní hexaflexagon. 

Zubní lékařství na 1.LF, zubní kaz ve 3D 

1. lékařská fakulta 

Zajímá vás, jak probíhá studium zubního lékařství 

na 1. lékařské fakultě? Chcete se dozvědět, jak vy-

padá zubní kaz ve 3D mikro-CT zobrazení? Je 

amalgám opravdu nebezpečný? Nejen to se 

dozvíte během naší přednášky. 

První pomoc 

Lékařská fakulta v Plzni 

Stát se to může každému: Dostane se k dopravní 

nehodě, spatří zástavu oběhu nebo najde bližního 

doma v mdlobách. Je ve stresu, neví, co má dělat a 

panikaří. Jsme tu od toho, abychom vám poradili, 

jak v takových situacích jednat. Naučíme vás, jak po-

skytnout první pomoc, proč je dobré nainstalovat si 

aplikaci Záchranka, v jaké frekvenci se stlačuje hrud-

ník během tzv. kardiopulmonální resuscitace (KPR), 

a proč se nevyplatí kupovat nejlevnější autolékár-

ničky. 

Matematika v žonglování, žonglování s 

matematikou 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Je možné jev jako žonglování matematicky popsat? 

Jak a proč to vůbec dělat? Matematický zápis žong-

lování popíšeme pomocí teorie celočíselných po-

sloupností, teorie grafů či teorie copánků a uká-

žeme si několik grafických reprezentací. Samozřej-

mostí jsou praktické ukázky. 

 


