HARMONOGRAM DĚTSKÉ UNIVERZITY
LETNÍ SEMESTR 2017 V PEVNOSTI POZNÁNÍ
Letní semestr Dětské univerzity 2017 se uskuteční od 14. února 2017 do 9. května 2017. Na
přednášky se vaše děti mohou těšit každé úterý v čase od 15.00 do 16.30 v Pevnosti poznání (17.
listopadu 7, areál Korunní pevnůstky Olomouc). Pro přihlášení využijte tento jednoduchý formulář.
Interaktivní, v každém případě zábavné a poučné přednášky připravují ti nejpovolanější odborníci z
Univerzity Palackého. Vaše děti ve věku 8 – 12 let si tak s předstihem vyzkouší studium na vysoké
škole a získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. Odměnou budou nejenom nabyté
vědomosti, ale i krásný diplom o absolvování.

úterý 14. února 2017

Imatrikulace
úterý 21. února 2017

Hádanky, iluze a paradoxy
přednáší Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
Filozofie je nejstarší vědeckou disciplínou, která vznikla už v antickém Řecku. Filozofové obvykle
neprovádějí vlastní výzkum, ale pokoušejí se o řešení nejobecnějších otázek, které jsou spojeny se
světem, člověkem, poznáním, morálkou.
Přednáška stručně představí, co to filozofie vlastně je a s jakými problémy se potýká. Ukážeme si

také, jak důležité je kritické myšlení, které filozofové při své práci používají. Ve skupinách si potom
procvičíme schopnost řešit logické hádanky, překonávat smyslové iluze a správně se rozhodovat v
morálně sporných situacích.

úterý 7. března 2017

Proč si myjeme ruce
přednáší doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
Dozvíte se, proč je hygiena rukou základním opatřením v prevenci přenosu infekcí. Jakou roli v ní hrají
mikroorganismy. Co se stane, když není hygiena rukou prováděna během dne po použití toalety, před
požíváním jídla a při každém viditelném znečištění pokožky rukou.

úterý 14. března 2017

Co všechno je rukopis?
přednáší Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. & Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.
Co všechno může být rukopis? Třeba to, co napíšeme vlastní rukou na papír tužkou, nebo perem. Ale
psali jsme vždy stejně? Tužkou, na papír, stejnými písmeny? Budete si moci vyzkoušet, jak se psalo na
Velké Moravě, naučíte se přečíst staroslověnský text a možná i něco napsat hlaholicí. Rukopis ale
nemusí být jen to, co napíšeme. Může to být cokoli, co je pro nás stejně typické jako náš způsob
psaní, třeba náš jazykový projev.
Dozvíte se, co všechno můžete zjistit o člověku, když budete pozorně poslouchat, co a jak říká. Víte,
čemu se říká faksimile? Kdo vynalezl knihtisk a co všechno se tím změnilo? A že o mnoho a mnoho let
později byl rukopis (a literární dílo) výsledkem hry se slovy? Vyzkoušíte si, jak taková hra může
dopadnout, a dozvíte se, jak složitá někdy může být cesta rukopisu ke čtenáři.

úterý 21. března 2017

Hravě – zdravě k dlouhému životu
přednáší Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.
Cílem přednášky je prezentovat základní kroky k udržení zdravého života. Přednáška bude sestavená
z těchto témat: pestrá výživa, pitný režim, hygiena, pohyb a sport, ošetření rány a bezpečnost. Děti se
např. dozví, co je zdravé a co je škodlivé, proč je důležitá k životu voda i hygiena.

úterý 28. března 2017

O právu a dopravě
bližší info přineseme brzy

úterý 4. dubna 2017

Tajemství volného času
doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Je volný čas důležitý pro život člověka? Co vše může člověk dělat ve volném čase? Co vše se dá ve
volném čase rozvíjet? Na tyto a ještě další otázky se pokusíme spolu s vámi najít odpovědi.

úterý 11. dubna 2017

Co vám ve škole neřekli - rizika sociálních sítí se zaměřením na Facebook
přednáší Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Přednáška je zaměřena na rizika sociální sítě Facebook, zejména na fenomény kyberšikany, sextingu,
problematiku sexuálních útočníků a způsobů manipulace dítěte (kybergrooming), ochranu osobních
údajů a jejich sdílení, na problematiku sdílení fotografií a videí s neznámými uživateli atd.
V rámci přednášky budou dětem představeny skutečné případy zneužití Facebooku pro útok na
dětské uživatele internetu, včetně případů sexuálního zneužití, a poutavý vizuální materiál z těchto
případů. Dle potřeby lze realizovat také ve spolupráci s Policií ČR. Přednáška je odborně zajištěna
týmem projektu E-Bezpečí.

úterý 18. dubna 2017

Zjisti, jak jsi na tom s rovnováhou
přednáší Mgr. Daniel Mikeška
Zajímá tě, jak jsi na tom s rovnováhou a jak ji můžeš vylepšit? Chtěl/a bys vědět, co vše musí
fungovat, abys mohl/a stát vzpřímeně a nespadl/a jsi, udržel/a ses na jedné noze a zvládl/a jsi bez
problémů například běhat a skákat? To vše se dozvíš na přednášce s názvem „Zjisti, jak jsi na tom s
rovnováhou“.
Přednáška se bude skládat z populárně podaných teoretických informací o rovnováze, z praktického
otestování si svých vlastních rovnovážných schopností a ze cvičení na zlepšení rovnováhy.

úterý 25. dubna 2017

Svět na dlani
Katedra geoinformatiky
Děti se seznámí se základními pojmy, z oblasti kartografie a dálkového průzkumu Země. Hravou
formou jsou informování o tom, jak vypadají mapy, o jejich částech a využití, pozornost je věnována
měřítku mapy a jeho principu.
Poutavou formou probíhá i seznámení s výstupy dálkového průzkumu Země. Po teoretické části

následuje praktické procvičení orientace na mapě a prověření navigace s GPS. Pořadem provází
Kryštof Kolumbus a další postavy.

úterý 2. května 2017

CHEMIE
bližší info přineseme brzy

úterý 9. května 2017

Promoce

