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Příloha k přihlášce do soutěžní přehlídky SCIAP 2015 

 

ZVĚTŠENO 

– putovní výstava velkoformátových vědeckých fotografií –  

s 3 stálými expozicemi a interaktivními kvízy 

 

1. Název: ZVĚTŠENO  

– putovní výstava a tři stálé expozice velkoformátových vědeckých 

fotografií Univerzity Pardubice 

 

2. Kategorie: expozice/výstava 

 

3. Ukázka a popis aktivity: 

Univerzita Pardubice atraktivní formou prezentuje veřejnosti vědecko-výzkumné výsledky 

a zajímavosti z nanosvěta materiálů v podobě celoroční PUTOVNÍ VÝSTAVY 

VELKOFORMÁTOVÝCH VĚDECKÝCH FOTOGRAFIÍ, která nese název ZVĚTŠENO. Výstava 

zprostředkovává veřejnosti na netradičních veřejných místech vhled do nanosvěta kolem 

nás. Tvoří ji: 

 barevné vědecké fotografie preparátů Fakulty chemickotechnologické zachycující 
jevy z vědecko-výzkumné činnosti, pořízené badatelským optickým mikroskopem, 

 černobílé snímky Fakulty restaurování umožňující nahlédnout do mikrosvěta různých 
materiálů, které nás obklopují a které katedra chemické technologie zdokumentovala 
rastrovacím elektronovým mikroskopem, 

 makrofotografie nástrojů, přístrojů a materiálů dokumentující vizuálně zajímavým 
způsobem praktické pomůcky užívané při moderní vědecké a výzkumné činnosti či 
detaily z jevů, které nás každý den obklopují. 

Moderní 3D mobilní displeje – 3D venkovní stojany obsahují velkoformátové fotografie 

vědeckých jevů několikanásobně zvětšených a viděných pomocí optického nebo 

elektronického mikroskopu, ve veliké kvalitě provedení. Sada 20 velkoformátových fotografií 

(150 x 100 cm), které je možné na oboustranných „outdoorových“ stojanech moderního 
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designu variantně obměňovat, vizualizují v makro měřítku mikrosvět zajímavostí z vědecko-

výzkumných činností fakult Univerzity Pardubice nebo jevů, které nás v každodenním životě 

obklopují. Přibližují tak nanosvět veřejnosti na netradičních místech, kde je překvapují.  

Putovní výstava byla v roce 2015 umístěná ve veřejném prostoru, na nejrůznějších místech 

města Pardubic, kde náhodný chodec tento typ výstavy velkoformátových, vizuálně 

atraktivních fotografií nečeká: 

- historické předzámčí - pardubický Příhrádek 

- nádvoří Zámku Pardubice 

- vestibul budovy Hlavního nádraží Pardubice 

- nádvoří pardubické radnice na centrálním historickém náměstí 

- vestibul moderní budovy ČSOB Pojišťovny v centru města (zároveň výstava 

doprovázela vědecký festival - Vědecko-technický jarmark 16. 6. 2015) 

- kampus univerzity Pardubice a atrium nejstaršího objektu univerzity v centru 

města 

- centrální nákupní centrum v centru města - ATRIUM Palác Pardubice 

Ve městě Pardubicích se jednalo o unikátní počin, který inspiroval další obdobné výstavy 

jiných organizátorů ve městě. 

Fotodokumentace putovní výstavy ZVĚTŠENO:  
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Putovní výstavu velkoformátových vědeckých fotografií umožňující nahlédnout do světa 

detailních mikro a nanostruktur vybraných materiálů a látek ve veřejném prostoru doplňují  

3 STÁLÉ VÝSTAVY/EXPOZICE VELKOFORMÁTOVÝCH VĚDECKÝCH FOTOGRAFIÍ, které jsou 

instalované na 3 lokalitách Univerzity Pardubice: 

 v prostorách Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu v Pardubicích - 

Polabinách,  

 v prostorách Fakulty restaurování v Litomyšli  

 a Fakulty zdravotnických studií v areálu fakulty v Průmyslové ulici v Pardubicích, 

v objektech volně přístupných veřejnosti, které jsou hojně navštěvované při exkurzích školní 

mládeže na pracoviště univerzity, při dnech otevřených dveří fakult, absolventských srazech, 

při odborných akcích pořádaných na univerzitě a při dalších akcích v prostorách fakult 

pořádaných, samozřejmě vysokoškolskými studenty při každodenní výuce. 

Centrální expozici v univerzitním kampusu doplňuje navíc INTERAKTIVNÍ ZNALOSTNÍ KVÍZ, 

kterým mohou návštěvníci a zájemci projít hned dvěma způsoby – s pomocí tištěné 

pohlednicové hádanky si vyzkoušet postřeh i znalosti a to, co si zapamatovali při prohlídce 

výstavy, nebo pomocí elektronické hry instalované v přenosném tabletu, který je umístěn 

v závěrečné části trvalé expozice na stojanu. 

Naprogramované kvízy je možné absolvovat též na internetu – webové stránce Univerzity 

Pardubice a na Portálu mladých výzkumníku – http://bravo.upce.cz/hry.html, 

a to v české i anglické mutaci. 

Tento interaktivní znalostní kvíz v anglické mutaci byl k dispozici též návštěvníkům při 

prezentaci Univerzity Pardubice na dnech Pardubického kraje v Bruselu dne 1. října 2015. 

Snímky pořízených velkoformátových fotografií vědeckých jevů jsou využity též pro tvorbu 

hravých kartonových skládanek – stolních her PUZZLE,  

 a to v podobě malé stolní hry ve velikosti A5 či A6 kapesního formátu, 

 i jako velkoformátová hra ve velikosti 0,90 x 0,90 metru pro skládání na stole. 

Obě stolní hry jsou využívány při populárně-naučných akcích Univerzity Pardubice, 

pořádaných pro veřejnost – jako jsou vědecký festival Vědecko-technický jarmark uprostřed 

http://bravo.upce.cz/hry.html
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města (červen), Noc mladých výzkumníků na zámku (duben), Evropská noc vědců (září), 

interaktivní „road show“ Věda a technika na dvorech škol (duben, září) apod. 

 

  
 

STÁLÁ EXPOZICE velkoformátových fotografií  

v areálu FAKULTY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ  

v univerzitním kampusu v Pardubicích 

Sedm pracovišť Fakulty chemicko-technologické se zapojilo do vzniku velkoformátových 

fotografií, které odhalují tajemný svět lidskýma očima běžně neviditelný. K jeho poznání 

posloužil mikroskop, který při zvětšení 40x, 100x, 500x vytváří struktury nových významů, 

probouzí fantazii a poskytuje neotřelý pohled na svět, který nás obklopuje. 

Vystavované fotografie byly pořízeny badatelským optickým mikroskopem 

s mikrofotografickým zařízením. Můžeme na nich obdivovat detailní struktury nasnímaných 

preparátů, jako jsou např. šupiny motýlích křídel, trichomy a chloroplasty, bavlna, různé 

druhy plísní, umělá vlákna, anorganické i organické krystaly, chalkogenidové sklo a další 

látky. 

Dokumentace mikrosvěta slouží především k výzkumným účelům. Na druhé straně však 

představuje fascinující pohled do světa tvarů, struktur a barev, které nás ohromí svou 

krásou, jedinečností a rozmanitostí a mohou se v této podobě stát i uměleckým dílem. 

Centrální expozici velkoformátových fotografií Fakulty chemicko-technologické 

v univerzitním kampusu doplňuje navíc INTERAKTIVNÍ ZNALOSTNÍ KVÍZ, kterým mohou 

návštěvníci a zájemci projít hned dvěma způsoby – s pomocí tištěné pohlednicové hádanky si 

vyzkoušet postřeh i znalosti a to, co si zapamatovali při prohlídce výstavy, nebo pomocí 

elektronické hry instalované v přenosném tabletu, který je umístěn v závěrečné části trvalé 

expozice na stojanu. 

Výstavu ve vestibulu hlavní budovy fakulty uvádí velkoformátový baner. 
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STÁLÁ EXPOZICE velkoformátových fotografií  

v areálu FAKULTY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI 

Vědecko-výzkumná činnost Katedry chemické technologie a Katedry humanitních věd 

Fakulty restaurování, která sídlí v Litomyšli, je prezentována prostřednictvím 

velkoformátových fotografií pořízených pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu, 

který se využívá při moderních restaurátorských postupech. Fotografie jsou zajímavým 

dokladem toho, jak se může výsledek vědecko-výzkumné činnosti promítnout do výtvarného 

umění. 
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STÁLÁ EXPOZICE velkoformátových fotografií  

v areálu FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ v Pardubicích – Průmyslové ulici 

Velkoformátové fotografie Fakulty zdravotnických studií – ZVĚTŠENO: Zdravotnické nástroje 

a přístroje – umožňují nahlédnout do makrosvěta nástrojů a přístrojů, které jsou využívány 

jako praktické pomůcky v moderní výuce studentů nelékařských zdravotnických oborů 

Fakulty zdravotnických studií. Jsou zde vybrány nástroje a přístroje, se kterými se studenti 

setkávají v rámci moderní výuky i v rámci praktických cvičení. Celá výstava je koncipována 

jako hádanka, tudíž je i zábavnou formou výuky. Ani zde nechybí velkoformátový baner. 
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Ukázky velkoformátových fotografií, upravených a zpracovaných ve vysoké kvalitě a rozlišení: 

Fakulta chemicko-technologická: 

 
Hvězdicovitý trichom  

chlup hlošiny úzkolisté Elaegantus   

Zvětšeno: 200x, trvalý preparát krycích pletiv rostlinného materiálu 

Funkce trichomů je ochranná, pomáhají chránit rostlinu proti přehřátí nebo při rozšiřování plodů a 
semen. Po odumření snižují transpiraci a chrání rostliny před osluněním. Rozlišujeme několik druhů 
krycích trichomů: hvězdicovité (např. hlošina) a přeslenitě větvené chlupy (např. divizna). Krycí 
trichomy jsou často objektem pro mikroskopování, poněvadž mají rozmanitý, často ozdobný tvar. 
Buňky krycích trichomů jsou v dospělosti mrtvé, vyplněné vzduchem, což jim dodává stříbřitý vzhled. 
 

 
Šlíry  
Skelné nestejnorodosti oxidového skla - 25PbO – 65TeO2 – 10ZnO,   
Zětšeno: 40x 
Mikroskopování slouží jako součást studia přípravy a studia fyzikálních vlastností oxidových skel  na 
bázi oxidů těžkých kovů. 
 

 
Polyamidové vlákno PAD  
Zvětšeno: 200x 
Syntetické vlákno s vysokou odolností vůči trhání a odření, snadno tvarovatelné, známé pod 
obchodními názvy nylon a perlon. Jde o materiály velmi trvanlivé a snadno vypratelné. Díky jejich 
relativně nízkému bodu tání nejsou příliš odolné vůči vysokým teplotám.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_(botanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transpirace
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Krystalek dihydrogenfosforečnanu draselného na hraně velkého krystalu 
Zvětšeno: 40x 
Krystal je pravidelná, opakující se struktura. Existuje základní stavební prvek 
(elementární buňka), spojením těchto buněk vznikne ideální krystalová mřížka. 
 

Fakulta restaurování: 

 
Sádra 
Zvětšeno: 105 000x 
Pravidelné jehličky sádrovce viditelné v mikrostruktuře vytvrdnuté sádry, která je velmi 
frekventovaným materiálem zejména v Ateliéru restaurování kamene. Vnější šířka krystalů sádrovce 
má většinou 1–3 mikrometry. 
 

 
Vápenec 
Zvětšeno: 25 000x 
Mikrostruktura vápence (s krystaly kalcitu), ze kterého je zhotovena socha Metoděje v nice zámecké 
zdi v Litomyšli. Vnější průměr kalcitových krystalů se ve skutečnosti pohybu 
 

 
Krystaly soli kamenné 
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Zvětšeno: 735x 
Častý pomocník v mnohých receptech dobromily Magdaleny Rettigové - krystaly soli kamenné 
(kuchyňská sůl).  Skutečná šířka strany krystalu je 2 mm. 
 

 
Krystaly sádrovce 
Zvětšeno: 58 000x 
Krystaly sádrovce z povlaků nečistot, takzvaných krust, na kamenné zdi klášterních zahrad v Litomyšli.  
Skutečná velikost (šířka) krystalu je 25 mikrometrů. 
 
 

Fakulta zdravotnických studií: 

 
Injekční jehly na jedno použití  
Barevné značení pro identifikaci dle ČSN EN ISO 6009. Účelem této mezinárodní normy je stanovit 
barvy, které umožní rychlou vizuální identifikaci vnějších průměrů injekčních jehel na jedno použití.  
 

 
Laryngoskop 
Přístroj umožňující pohled do hrtanu a na hlasivkovou štěrbinu. Používá se pro zavedení 
endotracheální kanyly při zajištění průchodnosti dýchacích cest. Pracovní část přístroje je opatřena 
studeným světlem osvětlujícím prostor hrtanu.   

 
Sada dilatátorů 
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Gynekologické instrumentárium. 
 

 
Ampulky s roztokem 
Používají se k nácviku injekční techniky. 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky: 

 
Plošný spoj 
Používá se v elektronice pro mechanické připevnění a současně pro elektricky vodivé propojení 
elektronických součástek. Součástky jsou propojeny vodivými cestami vytvořenými leptáním z 
měděných folií nalepených na izolační laminátové desce, nejčastěji typu FR4 (skelný  
laminát, plátovaný měděnou folií). Samotné součástky jsou na desku plošných spojů připájeny za své 
vývody pájkou s obsahem cínu a stříbra. 
 

 
Počítačové sítě  
Slouží k přenosu dat, sdílení dat i hardwarových prostředků a ke komunikaci. Návrh a správa 
počítačových sítí musí zabezpečit nejenom požadované odezvy a přenosové rychlosti, ale také 
bezpečnost celé sítě i jejich uživatelů. 
 
 

 
Moderní bezkartáčový motor 
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Moderní bezkartáčové stejnosměrné i střídavé motory s permanentními magnety dosahují vysoké 
měrné hustoty výkonu. I modelářské motory jsou schopny dosáhnout výkonu přes 1 kW při proudech 
100 A. 
 

 
Autonomní model 
Pokročilá miniaturizace elektronických prvků umožňuje rozšířit řídící logiku bezdrátových 
autonomních modelů o integrované senzory tlaku pro měření výšky, či citlivé přijímače GPS pro 
autonomní navigaci v neznámém prostředí. 
 

Fakulta filozofická: 

 
Digitalizace a evidence dokumentů a exponátů 
Z listiny č. 8 Archivu města Pardubice. Vznikla 4. dubna 1533 ve Vídni, Ferdinand I. povoluje 
obyvatelům Dlouhého předměstí města Pardubic koňský trh a po něm jarmark ve středu po 
Hromnicích. 
 

 
Digitalizace a evidence dokumentů a exponátů 
Pečeť z listiny č. 2 Archivu města Pardubice. Vznikla 15. srpna 1509 v Pardubicích, Vilém z Pernštejna 
propouští Pardubickým odúmrť a dává jim právo, že mohou volně movitý i nemovitý statek oddat a 
odkázat kterékoliv osobě, muži i ženě, příbuzným i jiným, ale tak, aby nebyl přenesen na jiné panství. 
Jde o přivěšenou pečeť o průměru 30 mm. 
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Fakulta ekonomicko-správní: 

 
Ultrafialové prvky 
Na pravých bankovkách se po vložení pod ultrafialové (UV) světlo zobrazí zelenou a modrou barvou 
vyplněné plochy a obrazce. UV světlo také změní barvu ochranných vláken. 
 

 
Ochranný okénkový proužek 
Každou českou bankovkou prochází metalický pásek. Na rubové straně nikde nevystupuje, na lícové 
vystupuje střídavě. Při pohledu proti světlu je vidět, že proužek prochází nepřerušený celou 
bankovkou. Ochranný proužek má dvě varianty. Na starších bankovkách a na bankovkách nižší  
hodnoty je použitý metalický proužek stříbrné barvy, ve kterém je vyražená hodnota dané bankovky. 
Na novějších bankovkách vyšších hodnot je použitý širší ochranný proužek, ve kterém je kromě 
hodnoty bankovky vyražen ještě znak ČNB. Tento proužek je z opticky proměnlivého kovu, který při 
naklánění ve světle mění svou barvu.   

 

Dopravní fakulta Jana Pernera: 
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4. Popis medializace aktivity: 

K zahájení putovní výstavy i trvalých expozic byly vydány tiskové zprávy Univerzity Pardubice 

s následnou odezvou v lokálních denících. 

 

 

Veřejnost byla o umístění trvalých i putovních expozic informována prostřednictvím 

pozvánek v tištěné i elektronické podobě, pomocí letáků diseminovaných na nejrůznějších 

místech jak po Univerzitě Pardubice, tak na místech veřejně přístupných po městě Pardubice 

a Litomyšli, kde jsou obyvatelé města zvyklí získávat informace o akcích obdobného 

charakteru, včetně webu a facebookového profilu Univerzity Pardubice.  
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Pozvánky byly umístěny také na elektronické portály: Školský portál Pardubického kraje, 

portál Generace Y apod.  

Výstavy doprovázejí banery, plakáty, stolní hry puzzles, interaktivní kvízy v elektronické 

podobě v tabletu na stojanu v prostoru výstavy, na webu UPa-Portálu mladých výzkumníků 

apod. 

Putovní výstava umístěná na nejrůznějších místech veřejného prostoru zve k návštěvě 

a zhlédnutí už svým umístěním, které je voleno tak, aby ji vidělo co nejvíce „kolemjdoucích“, 

nese prvek překvapení, protože se objevuje na místech, kde tento typ „putovní galerie“ 

„kolemjdoucí“ nečekají.  

 

5. Příklad – ukázky mediálních výstupů, který aktivitu prezentoval na 

veřejnosti: 

O zahájení výstav referovaly regionální deníky – např. Mladá fronta dnes, Pardubický Deník, 

Právo – Severovýchodní Čechy: 

 

Články o výstavách byly zveřejněny v časopise Zpravodaj Univerzity Pardubice i v jeho 

elektronické verzi: 



15 
 

 

Při umístění putovní výstavy v moderní budově ČSOB Pojišťovny v centru Pardubic v červnu 

2015 se stala součástí celodenního vědeckého festivalu Vědecko-technický jarmark 

uprostřed Pardubic, jako jedno z navštěvovaných stanovišť, a tudíž i součástí programové 

nabídky jarmarku, letáků, katalogu stanovišť, komunikace akce elektronickými médii, 

v tištěné podobě na velkoformátových letácích, na výlepových plochách po městě, 

v prostředcích městské hromadné dopravy, součástí programových pozvánek posílaných 

všem školám v Pardubickém kraji, které se akce hojně a rády účastní atp. 
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     Katalog Vědecko-technického jarmarku 2015, stanoviště putovní výstavy 

  

 

6. Data k návštěvnosti, sledovanosti či jiné míře úspěšnosti aktivity:  

Putovní výstava je celoroční, vždy po určitou dobu oživuje vybraný veřejný prostor města 

Pardubic, jedná se o netradiční místa v centru města, kde „kolemjdoucí“ tento typ výstavy 

velkoformátových, vizuálně atraktivních fotografií, jakési „putovní galerie“ nečeká a překvapí 

jej. Nabízí vhled do nanosvěta kolem nás a současně informuje veřejnost o zajímavostech 

z činností Univerzity Pardubice.  

Vzhledem k technice provedení, účelu výstavy a jejímu umístění není k dispozici prezenční 

listina ani žádné počítadlo, nedá se tedy přesně určit, jaký počet návštěvníků 

a „kolemjdoucích“ výstava zaujala. Vzhledem k výběru lokalit umístěných 

v nejfrekventovanějších místech města Pardubic lze očekávat, že celkový počet osob, které 

výstavu v průběhu roku zhlédli, půjde do tisíců. 

Trvalé expozice umístěné v prostorách fakult Univerzity Pardubice jsou hojně navštěvované 

při exkurzích školní mládeže na pracoviště univerzity, při dnech otevřených dveří fakult, 

absolventských srazech, při odborných akcích/konferencích pořádaných na univerzitě a při 

dalších akcích v prostorách fakult pořádaných. 

Trvalá expozice Fakulty restaurování v Litomyšli bývá často součástí programu města 

Litomyšle otevřeného pro nejširší veřejnost v rámci akcí pořádných na litomyšlském 

Zámeckém návrší (včetně např. Smetanovy Litomyšle), kdy se všechny prostory Zámeckého 

návrší, tedy i Fakulty restaurování Univerzity Pardubice s trvalou expozicí velkoformátových 

fotografií, otevírají veřejnosti a návštěvníkům, a to i o víkendech a v rámci večerních 

programů. 

Ani v těchto případech není vedena žádná evidence o počtech návštěvníků, opět lze 

očekávat, že je však zhlédlo velké množství zájemců. 

O úspěšnosti výstav hovoří též konkrétní ohlasy lidí, kteří je navštívili, což organizátory 

z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice a zúčastněné fakulty velmi těší. 

 

 

Pardubice 1. března 2016 


