
 

 

Pardubice 23. 3. 2017 
 
 

Pozvánka 
ke 3. semináři 12. ročníku seminářů 

v akademickém/školním roce 2016/2017 
 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
  
srdečně Vás zveme na 3. seminář v rámci 12. ročníku Seminářů pro středoškolské učitele chemie, 
který se uskuteční 
 

v pátek 21. 4. 2017 v 10:00 hodin 

na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

v budově HB v učebně S20 (1. NP, přízemí). 
 
 
 
Na semináři budou předneseny tyto přednášky: 

Generátory plynů pro záchranné systémy. 

   (doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D., Ústav energetických materiálů) 

Holografie – fenomén a aplikace. 

   (Mgr. Světlana Sajdlová1, Mgr. Jan Mistrík, Ph.D.1, RNDr. Roman Antoš, Ph.D.2, 1Ústav 

   aplikované fyziky a matematiky, 2Fyzikální ústav, MFF, Univerzita Karlova) 

 
Upozorňujeme na stavební práce v prostoru přednádraží a na související změny v MHD (viz dále)! 
 
Svoje přihlášky adresujte níže uvedeným organizátorům akce.  
 
Děkujeme za Váš zájem a přejeme pěkný den. 
 
Jana Luxová      Patrik Pařík 
 
 
Ing. Jana Luxová, Ph.D.     Ing. Patrik Pařík, Ph.D.  
tel. 46 603 7199      tel. 46 603 7075 
e-mail: Jana.Luxova@upce.cz    e-mail: Patrik.Parik@upce.cz 
http://www.upce.cz/fcht/kant.html   http://www.upce.cz/fcht/uocht.html 
web seminářů: http://www.upce.cz/fcht/spoluprace/se-str-skolami/seminar-su.html 

http://www.upce.cz/fcht/spoluprace/se-str-skolami/seminar-su.html


Semináře pro středoškolské učitele chemie 2016/2017 

Anotace přednášek 3. semináře 

Generátory plynů pro záchranné systémy. 
doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D., Ústav energetických materiálů 

Aplikace pyrotechnických záchranných systémů v automobilovém a leteckém průmyslu: airbagy, předpínače 
pásů, katapultovací zařízení pilotů letadel… Používané látky a směsi v generátorech plynů. Hlavní firmy působící 
v oboru. 
 
Holografie – fenomén a aplikace. 
Mgr. Světlana Sajdlová, Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., Ústav aplikované fyziky a matematiky 
RNDr. Roman Antoš, Ph.D., Fyzikální ústav, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova 

Holografie je metoda trojrozměrného zobrazení předmětu, která od svého objevu před více než 70 lety 
kontinuálně nachází nová uplatnění a má své místo i v dnešním moderním světě. Přednáška je zaměřena na 
představení různých aspektů holografie od vyložení základních principů přes představení experimentální 
metody záznamu a rekonstrukce hologramu po výčet jeho vybraných aplikací. Z aplikací bude větší prostor 
vyhrazený přiblížení vývoje holografického displeje, na němž  se jeden z autorů přednášky (R. A.) podílel pro 
japonskou televizní společnost NHK. Zmíní se i dnešní vymezení pojmu hologram, které se oproti klasickému 
vnímání neustále s novými aplikacemi rozšiřuje, je však třeba být obezřetný, co opravdu lze za hologram 
považovat a co už základní prvky hologramu postrádá. 
 

 

 

Program 12. ročníku v akademickém roce 2016/2017 

18. 11. 2016 

Kinetické jevy v nekrystalických materiálech a jejich praktické důsledky. 

   (prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Katedra fyzikální chemie) 

Paliva pro dopravní prostředky. 

   (Ing. Marie Sejkorová, Ph.D., Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, DFJP) 

zima 2017 

Ověřujeme kvalitu potravin aneb analýza potravin na UPa. 

   (Ing. Blanka Švecová, Ph.D., Katedra analytické chemie) 

Výzkum a vývoj nových biologicky aktivních salicylamidů. 

   (doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., Ústav organické chemie a technologie) 

jaro 2017 

Fosfor, klíčová surovina pro řadu pyrotechnických složí. 

   (doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů) 

Holografie – fenomén a aplikace. 

   (Mgr. Světlana Sajdlová, Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., Ústav aplikované fyziky a matematiky) 



Parkování u UPa: 
 
K parkování doporučujeme využít veřejná parkovací místa v ulici K Cihelně (příjezd ze Studentské ulice) nebo na 
parkovišti u menzy (příjezd z ulice K Cihelně), popřípadě na veřejné části parkoviště za budovou Fakulty 
ekonomicko-správní, č.p. 84 (příjezd ze Studentské ulice). 
 
 

zdroj: www.mapy.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UPOZORŇUJEME NA STAVEBNÍ PRÁCE V PROSTORU PŘEDNÁDRAŽÍ! 
 
ZMĚNY V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ! 
 
ZASTÁVKY MHD „HLAVNÍ NÁDRAŽÍ“ A PROTĚJŠÍ „HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, ALBERT 
HM“ JSOU DOČASNĚ ZRUŠENY! 
 

Zastávka „Polabiny, Hradecká“ před univerzitou funguje neomezeně. 

K dopravě na UPa můžete využít linku č. 33, nastupte na původní druhé zastávce 
„Autobusové nádraží“ (odjezdy 8:41, 9:11, 9:41) a dále cestujte obvyklým způsobem. Při 
cestě zpět nastupte do č. 33 na zastávce „Polabiny, Hradecká“ a vystupte na zastávce 
„Autobusové nádraží“. 

Mezi stejnými zastávkami můžete využít také linku č. 17 (odjezd 9:16 ze zastávky 
„Autobusové nádraží“)  

Pokud jste byli zvyklí využívat linku č. 3, nově nastupte na původní druhé zastávce 
„Autobusové nádraží“ do dočasné kyvadlové linky č. 30 (bezplatná linka) a pokračujte do 
cílové zastávky „Masarykovo náměstí“. Zde přestupte do linky č. 3 (nově začíná na této 
zastávce, odjezdy 8:57, 9:27, 9:57) a dále cestujte obvyklým způsobem. Ze zastávky 
„Masarykovo náměstí“ můžete na UPa alternativně pokračovat také linkou č. 7 (odjezdy 
8:35, 9:05, 9:35). Při cestě zpět nastupte do č. 3 na „Polabiny, Hradecká“ a vystupte na cílové 
„Třída Míru“, zde přestupte do č. 30 a vystupte na „Autobusové nádraží“. 

Podrobné informace najdete zde: http://www.dpmp.cz/rekonstrukce-prednadrazi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dpmp.cz/rekonstrukce-prednadrazi/


AREÁL FChT 

 
 
 

 



 

 

 



 


