Pedagogická fakulta (ul. Dukelská 9)
Výchova k občanství není žádná věda. Nebo ano?
Katedra společenských věd
Přednášející: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Místo konání: učebna D311, 2.patro
Čas konání: 17:00 - 18:00
Jak jsme na tom 30 let od listopadu 1989 s Výchovou k občanství? Jaký je vztah (a smysl)
Výchovy k občanství vzhledem k demokracii? Vědí současné generace studentů, co znamená
apolitičnost škol? A vědí to učitelé? Jak aktivními občany jsou v současné České republice
mladí lidé? Jak zájem mladých o dění ve společnosti podpořit? Po úvodní debatě bude
následovat workshop, kdy se na současnost České republiky podíváme očima Hobbese,
Locka a Rousseaua. Sorry jako!
Ještě dnes buď větším egoistou! O nakupování. Sleva! Pouze dnes v noci!
Přednášející: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Místo konání: učebna D311, 2.patro
Čas konání: 19:00 - 20:00
Je étosem naší doby nakupování? Platí i u nás "nakupuji, tedy jsem", jak ke spojení identity
člověka a spotřeby ironicky poznamenala americká umělkyně Barbara Kruger? Žijeme-li
v konzumní společnosti, je to nutně špatně? Proč se netěšit z nabídky, o níž se předchozím
generacím mohlo jen snít? Proto, že máme možnost si vybrat, ale nemáme možnost si
nevybrat? iPhone 8 64GB Vesmírně šedý nebo Samsung Galaxy S10e? Můžete si ale vybrat
mobil nemít? Skutečně? Jaká je cena za vystoupení z kolotoče plnění si konzumních přání,
o nichž filosofové (Taylor a Saarinen) tvrdí, že nemohou být nikdy uspokojena, protože
konzumní toužení netouží po uspokojení, ale touží po další spotřební touze? Vede nutně
spotřeba v éře konzumu k egoismu? K zamilování se do sebe samých? Spojuje společnost
konzumu "estetika" spíše než "etika"?
Na tyto a další otázky spojené s dobou, kdy si na věci, které "nepotřebujeme", půjčujeme
peníze, které nemáme, se pokusíme podívat a společně hledat odpovědi. Nejdříve však na
úvod necháme samu konzumní dobu, aby vypověděla o své podstatě svým
pseudonáboženským jazykem reklamy.
Fakultní výuková zahrada – podvečerní pozorování na fakultní zahradě
Katedra biologie
Přednášející: PhDr. Jan Petr, Ph.D.
Místo konání: Na Sádkách mezi pozemky JU ZF a budovou AV ČR
Čas konání: 17:00 – 19:00
Výuková zahrada v podvečer - možnosti využití. Ukázka sběru bezobratlých živočichů pomocí
světelné pasti. Determinace vodního hmyzu.

Krajina jako součást vizuální interpretace - výstava s přednáškou
Katedra výtvarné výchovy
Přednášející: Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
Místo konání: Galerie D9, modelovna - přízemí (suterén)
Čas konání: 1. přednáška 17:00 – 19:00
2. výstava 17:00 – 00:00
Vyučující KVV Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., představí zájemcům v krátké přednášce vnímání
krajiny z pohledu vybraných umělců, na kterou naváže komentovaná prohlídka výstavy
Krajina a její výtvarné interpretace. Výstavou vás provedou samotné autorky: Nikola
Příhodová, Veronika Dočkálková, Aneta Szkanderová a Hana Šípová. Program zakončí
vyučující KVV Mgr. Karel Řepa, Ph.D., svou přednáškou s názvem Psychodynamické modely
tvůrčího procesu, při níž se bude věnovat jedné ze specifických oblastí psychologie kreativity.
Enviromentální psychologie
Česká asociace studentů psychologie
Přednášející: Linda Procházková, Kristýna Horáková, Dominika Kučerová
Místo konání: chodba 1. patro
Čas konání: 17:00 - 20:00
Ekopsychlogie je poměrně nový empirický vědecký obor v rámci sociální psychologie, který
se systematicky zabývá vztahem prostředí a chování člověka, a je také základnou pro
enviromentální hnutí v rámci sociálních věd. Rádi bychom tímto způsobem téma přiblížili
veřejnosti, seznámili zájemce s historií vývoje tohoto oboru, s aktuálním děním a výzkumy na
poli enviromentální psychologie u nás i v zahraničí. A pro soutěživé jedince bude u stánku
ČASP připraven i kvíz!
Čtecí maraton angloamerické literatury
Katedra anglistiky
Přednášející: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.
Místo konání: aula D240, 1. patro
Čas konání: 17:00 – 20:00
Účastníci čtecího maratonu jsou zváni nejen k poslechu, ale i k aktivní účasti a vlastní
interpretaci četby autorů angloamerické literární provenience. Vybrané texty bude možné
sledovat v projekci, čtení probíhá v originále i v českém překladu podle vlastní volby
aktivních účastníků. Číst je možno individuálně nebo ve skupinách, účastníci si mohou přinést
vlastní text, a případně se zapojit do improvizovaného čtení fantastické nebo pohádkové
literatury podle vlastního výběru.
Variabilität des Gegenwartsdeutschen/ Variabilita současné němčiny
Katedra germanistiky
Přednášející: Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Místo konání: učebna D319, 2. patro
Čas konání: 18:00 - 20:00

Deutsch ist eine sehr variable Sprache, bekannt sind z. B. die drei Standardvarietäten des
Deutschen (Deutsch in Deutschland, Österreich und der Schweiz), die kleinräumigeren
deutschen Dialekte oder die Sprache diverser sozialer Gruppen (Fachsprachen,
Jugendsprache u. ä.). Der Vortrag gibt – auch aufgrund vieler illustrierender Beispiele – eine
Übersicht über diese Variabilität.
Němčina je velmi rozmanitý jazyk, známé jsou např. tři standardní variety němčiny (němčina
v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku), německé dialekty nebo jazyk různých sociální skupin
(odborné jazyky, jazyk mládeže apod.). Přednáška nabídne – také na základě četných
ilustrativních příkladů – přehled o této variabilitě.
Kapela Vy3
Katedra hudební výchovy
Přednášející: Přemysl Hrubý, Matouš Hamerník
Místo konání: prostor před vchodem do budovy U Tří lvů 1/A
Čas konání: 18.00 – 20.00
Jsme... partička muzikantů z kapel Bee Band a U Zdi, která se ráda nedrží pouze svého
hlavního nástroje. Co koncert, to jiný instrument. Jednomu se zamlouvá piano, které občas
vymění za kytaru nebo trumpetu. Druhý zase točí bicí se saxofonem a klarinetem. Je tedy
otázka, u kterých nástrojů nás divák zrovna zastihne. Nechte se tedy překvapit a přijďte
s námi zasdílet atmosféru houpající se muziky.
Jak nás vidí druzí lidé?
Katedra pedagogiky a psychologie
Přednášející: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Místo konání: aula D240, 1. patro
Čas konání: 20:00 - 21:00
Přednáška se věnuje tématu vnímání a posuzování osobnosti člověka, a to jak z hlediska jeho
vlastní perspektivy, tak perspektivou druhých lidí. Co nám brání se nezaujatě popsat a v čem
mohou být pohledy druhých lidí jiné a třeba i přesnější? Odpovědi na tyto a další otázky se
dozvíte v prezentaci výsledků nového sociálněpsychologického výzkumu Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Noční klub deskových her
Katedra matematiky
Přednášející: Anna Beránková, Kateřina Kalová, Daniel Štrobl
Místo konání: učebna TL201, 1.patro
Čas konání: 18:30 – 23:00
Noční klub Rébus návštěvníkům poskytne poklidné posezení u logických deskových či
karetních her. Pro případné zájemce bude dále připravena hra, která při úspěšném vyřešení
rébusů účastníkům odkryje různá zákoutí budovy školy a zároveň rozšíří jejich znalosti
v oblasti matematiky. V zázemí nočního klubu pro Vás bude připraveno malé občerstvení.

Vím, že nic nevím…
Přednášející: Uhlířová Hana, Kreklová Eliška, Nováková Kristýna, Boublíková Hana, Kvěchová
Petra, Poslušná Dita
Místo konání: učebna D220, 1.patro
Čas konání: 1. hra 18:00 – 18:30
2. hra 20:00 – 20:30
2. hra 22:00 – 22:30
Pamatujete si, jak Vás strašili na střední škole ohledně zkoušek na vysoké? Je to opravdu tak
těžké? Nebo už jste zkoušky zažili? Pojďte se s námi na to podívat. Ukážeme Vám, jak to
může, ale i nemusí probíhat. Ne každý student má při zkoušce nasazené růžové brýle. Někdo
je klidný, někdo ve stresu. Uvidíte sami. Poznámka: Vše berte s humorem a nadsázkou.
A hlavně si nezapomeňte úsměv s sebou.
Katedra aplikované fyziky a techniky
Přednášející: Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Místo konání: chodba + učebny, 1. patro
Čas konání: 17:00 – 20:00
Učební interaktivní materiály pod lupou – využití oční kamery ve výuce fyziky
Oční kamera je jedním z nejmodernějších způsobů sledování pohybů očí při práci na počítači,
při sledování reklam, při analýze videosekvencí apod. Při workshopu se seznámíte s využitím
oční kamery při výzkumu v didaktice fyziky. Oční kameru si budete moci vyzkoušet a dozvíte
se zajímavosti z výzkumu, který na katedře aplikované fyziky a techniky probíhá.
Fyzika v kuchyni
Druhý workshop ukazuje zajímavé experimenty, které propojují fyziku s běžným životem.
Náplní tohoto workshopu je ukázka jednoho z hlavních cílů KAFT – popularizace fyziky.
I v době IT technologií je metoda reálného fyzikálního pokusu nezastupitelná. Experimenty si
budete moci i vyzkoušet. Uvidíte, co se stane, když dáte do mikrovlnky věci, které tam
nepatří. Jak si lze pomocí indukčního vařiče rozsvítit žárovku. Co byste se stalo s hliníkovým
nádobím na indukčním vařiči. Jak lze vodu vařit v papírovém kelímku a mnohé další…
Využití 3D tisku ve výuce fyziky
V současné době 3D tiskárny prožívají velký „rozkvět“. Dostávají se do mnoha odvětví
našeho života. Cílem tohoto workshopu je ukázka jejich využití při výuce fyziky. Uvidíte
zajímavé pomůcky vytištěné na 3D tiskárně, její využití při záchraně pomůcek z minulých let
apod.

