PROGRAM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

o

19.30 | místnost A25
Přednáška: „Geometrie a teorie relativity“. (doc. Zdeněk Dušek)
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(budova A, Hradecká 1227)

18.30 – 19.30 | učebna A10 a prostor před vchodem do budovy A
Krátká přednáška: „Létání s qadrokoptérou“. Po ní následuje podvečerní létání
s quadrokoptérou s on-line přenosem. (doc. Hubálovský – Adam Hubálovský)

20.00 | místnost A24
Přednáška: „Dějiny mathematiky“ na Oxfordské univerzitě. (Mgr. Lukáš Vízek)
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20.00 – 21.00 | učebna A10
Jak světlo řídí robota – ukázky robotických modelů z Lega. (Petr Coufal)
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20.30 | místnost A25
Přednáška: „Čína pohledem matematika“. (prof. Demeter Krupka)
21.00 | místnost A24
Workshop: „Chcete si posvítit na ekonomické pojmy?“. (Ing. Pavel Hanuš)
„Řešení kuriózních matematických úloh a hádanek“ z oblasti logiky, geometrie, numerických
výpočtů nebo topologie.

d < 900 μm

(budova C, náměstí Svobody 301 – program pouze do 22.00 hod.)

c = 299 792,458 km/s

od 18.00 | učebna LFY4 | budova C (náměstí Svobody 301)
„Temná sluj“ – výboje/spektra/polarizace/luminiscence.
18.00 – 19.30 | učebna C10 | budova C (náměstí Svobody 301)
Přednáška: „Zbarvení a barvy“. (doc. Petr Bogusch)
18.00 – 21.00 | učebna LCH5 | budova C (náměstí Svobody 301)
„Světlo chemikem“ – ukázky práce se školním měřicím systémem zaměřené na principy
optických analytických metod. (dr. Veronika Machková, Mgr. Kateřina Chroustová, Mgr. Natálie
Karásková)
19.45 – 21.00 | učebna C10 | budova C (náměstí Svobody 301)
Přednáška: „Fotosyntéza – základ života na Zemi“. (doc. Jiří Tůma)
od 20.00 | chodba před LFY4 | budova C (náměstí Svobody 301)
„Laserové bludiště“ – dokážete se jako správný zločinec proplést mezi laserovými paprsky?
21.00 – 22.00 | učebna LCH4 | budova C (náměstí Svobody 301)
„Chemie světla“ – popularizační přednáška vysvětlující některé světelné jevy z chemického
hlediska doprovázená zajímavými experimenty. (dr. Veronika Machková, Mgr. Kateřina
Chroustová, Mgr. Natálie Karásková)
21.00 – 22.00 | laboratoř LBi2 | budova C (náměstí Svobody 301)
Praktické ukázky v laboratoři: „Vliv spektrálního složení a intenzity světla na fotosyntézu“.
(dr. Zuzana Dučaiová, Mgr. Martina Benáková, Mgr. Jiří Šimek)
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Univerzita Hradec Králové
Hradecká 1227
a náměstí Svobody 301
18.00 – 24.00 hod.

Více informací o Noci vědců můžete najít na www.uhk.cz a www.techmania.cz.
Přidružená akce European researchers Night

PROGRAM FILOZOFICKÉ FAKULTY

PROGRAM PEDAGOGICKÉ FAKULTY

18.00 – 20.00 | před učebnou A3
Strašidelné cizojazyčné hrátky pro děti a jazykové testy pro dospělé.

18.30 – 19.30 | učebna A17

Využití moderních dotykových pomůcek k rané podpoře vývoje zrakových funkcí
a zrakových dovedností u dětí se zrakovým postižením. (dr. Kamila Růžičková)

18.00 – 21.00 | SM2
Koncert afrických bubeníků – přijďte si zabubnovat pod vedením „profíků“.

18.30 – 22.00 | učebna A16
Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí učebnic a písanek používaných v České republice.
(dr. Iva Košek Bartošová)

18.00 – 22.00 | před budovou A
Ukázky boje a výzbroje pikenýrů z třicetileté války včetně střelby.

18.30 – 22.00 | učebna A13
Edukace v oboru výtvarná výchova na památkových objektech v Královéhradeckém kraji –
projekt. (dr. Klára Zářecká)

18.00 – 20.00 | před učebnou A2
Sociologická anketa mezi Hradečany.
18.00 – 22.30 | učebna A14
Středověká písařská dílna pro děti i dospělé.

18.45 – 22.00 | učebna A1
Posviťme si na pohádku s Katedrou českého jazyka a literatury – aktivity pro děti.
19.00 a 22.30 | sraz u recepce budovy OSV
Putování se sv. Janem Nepomuckým – zábavně-naučná procházka historickým centrem Hradce
Králové doplněná aktivitami pro účastníky (dr. Klára Zářecká)

18.00 – 24.00 | před učebnou A3
Výstava o normalizaci.
19.00 | učebna A2
Přednáška: „Osvícení prezidenti Latinské Ameriky“. (dr. Pavlína Springerová)
19.00 | učebna A3
Ukázka: „Keltské zbraně a další prvky hmotné kultury Keltů“. (Mgr. Tomáš Mangel
a Petr Ondroušek)
20.00 | učebna A4
Workshop: „Jak se vyráběly první keramické nádoby“. (dr. Richard Thér)
20.30 | učebna A18
Přednáška: „Hradec známý i neznámý – rekonstrukce podoby města k počátku
17. století“. (dr. Jana Vojtíšková)
21.00 | učebna A3
Přednáška: „Z jeskyní do děr? Vývoj představ o pravěké architektuře v české literatuře“.
(dr. Milan Slezák)
21.00 | učebna A2
Přednáška: „Posviťme si na korupci (nejen) v Africe“. (Mgr. Jan Prouza)
21.30 | učebna A4
Přednáška: „Problém se světlem osvícenství". (dr. Hynek Janoušek)
22.00 | učebna A18
Přednáška: „Vybrané kapitoly ze života na šlechtických sídlech ve východních Čechách“.
(Mgr. Pavel Drnovský)
22.00 | aula
Promítání dokumentu o Janu Palachovi.

(budova A, Hradecká 1227)

(budova A, Hradecká 1227)

18.00 – 23.00 | před budovou A
Ukázky mečů i mušket v dobovém stanu.

průběžný program | vestibul budovy A
vystoupení studentů Hudební katedry

PROGRAM FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU
průběžný program v učebně A5
„Optická neviditelnost, digitální okno“ – Chcete být neviditelní? Zajímá vás, co se děje za zdí?
Pomocí moderních technologií nahlédněte do budoucnosti! (nebo třeba jen do vedlejší
místnosti…) (dr. Karel Mls)
„Energie je světlo, světlo je energie“ – „A jde to i bez drátů, pane Marconi!“ Přenos energie na
dálku pomocí světla. (dr. Karel Mls)
průběžný program v učebně A6
„Posviť si na to bez baterky“ – světlo nesvětlo ve virtuální realitě a počítačové grafice. Interaktivní ukázky výpočtů optických jevů na povrchu objektů. (dr. Bruno Ježek a dr. Jan Vaněk)
průběžný program v prostoru před aulou
Hrátky s Merkurem.
průběžný program před učebnami A5 a A6
Ze života kateder – panelová prezentace.
průběžný program v SM1
Deskové hry pro malé i velké.

PROGRAM ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PRÁCE
18.00 – 20.00 | učebna A26
„Pod nebem“ – studenti sociální práce boří mýty o bezdomovcích prostřednictvím několika
dokumentů, které vypráví příběhy lidí bez domova a odkrývají řadu příčin bezdomovectví.
V závěru projekce bude diskuse s odborníky Ústavu sociální práce.

PRŮBĚŽNÝ PROGRAM: Bludiště s kamerou obskurou – program generálního partnera univerzity České spořitelny | vestibul budovy A
Projekce krátkých filmů Univerzity Hradec Králové | aula

