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Příloha k přihlášce do soutěžní přehlídky SCIAP 2015 

 

Studentská KAVÁRNA UNIVERSITAS v Pardubicích 

 

1. Název: cyklus přednášek KAVÁRNA UNIVERSITAS 

 

2. Kategorie: Den otevřených dveří/workshop/exkurze/PŘEDNÁŠKA 

 

3. Ukázka a popis aktivity: 

KAVÁRNA UNIVERSITAS je cyklus pravidelných 

diskusních večerů „Na slovíčko s vědcem“ 

iniciovaný a organizovaný studenty Univerzity 

Pardubice v neformálním prostředí oblíbené 

pardubické kavárny Divadla 29 – „Klub 29“.  

Diskusní večer a setkání s vědcem je určen pro 

všechny zájemce o poznávání světa kolem nás, 

navštěvují jej zejména mladí lidé. Jednou 

měsíčně, vyjma letních prázdnin, osobnost 

zabývající se určitou vědní disciplínou a zajímavou 

oblastí lidského poznání populárně-naučnou 

formou představí téma svého bádání. Návštěvníci mají možnost během celého večera klást 

své dotazy a k odbornému tématu diskutovat. Večery se uskutečňují v kavárně „Klub 29“, 

tedy v neformálním prostředí, kde si návštěvníci mohou u přednášky vychutnat i nějaký 

nápoj. První Kavárna Universitas se uskutečnila v prosinci 2013 a do března 2016 se 

uskutečnilo již 32 přednášek. Od té doby si získala ve městě Pardubice značnou oblibu a stala 

se vítanou a pravidelnou součástí programové nabídky Divadla 29 a její kavárny „Klub 29“.  

Vstup je pro všechny návštěvníky volný. Přednášející vědci prezentují svá vědecká témata od 

podzimu 2016 bez nároku na finanční odměnu (před tímto datem bylo pilotní ověření 

studentské aktivity podpořeno projektem zaměřeným na popularizaci vědy a výzkumu 

BRAVO – Brána vědě/ní otevřená). 
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Pro ilustraci uvádíme nabídnutá témata přednášek v roce 2015: 

13. ledna 2015:    Mgr. Libor Koudela, Ph.D.: Příběh prvního fraktálu  

3. února 2015:    Ing. Petr Sýkora: Tramvaje včera a dnes  

3. března 2015:   Mgr. Halina Šimková: Pravda, pravděpodobnost a spravedlnost  

1. dubna 2015: Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.: Dětství a Velká válka  

21. dubna 2015: RNDr. Lukáš Nádvorník: Spintronika – od teorie relativity k pevným 

diskům  

12. května 2015:  RNDr. Peter Zamarovský, CSc.: Fyzika a smrt filosofie  

16. června 2015: Michal Václavík: Mezinárodní kosmická stanice (ISS)  

12. listopad 2015: Dr. Ing. Jan Macák: Výlet do nanosvěta – od nanočástic k nanotrubicím  

16. prosince 2015: ThDr. Martin Chadima, Th.D.: Mistr Jan Hus  

  
 

Autory přednáškového cyklu Kavárna Unviersitas v Pardubicích a iniciátory jak pilotního cyklu 

přednášek, tak organizátoři jeho pokračování v akademickém roce 2015/2016 jsou dva 

studenti Univerzity Pardubice: Bc. Kateřina Šreitrová, studentka Fakulty chemicko-

technologické a Ing. Patrik Čermák, student doktorandského studia Fakulty chemicko-

technologická a zároveň bakalářského studia Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. 

 

4. Popis medializace aktivity: 

Mediálním partnerem KAVÁRNY UNIVERSITAS je Pardubický deník, který otiskuje pozvánky 

na přednášky a také následně po přednášce redakční články o nich. Na každý večer Kavárny 

Universitas je připravena pozvánka, nápaditě graficky zpracovaná ve vizuálně atraktivní 

podobě letáku různých formátů. Ty jsou diseminovány na nejrůznějších místech jak po 

Univerzitě Pardubice, tak na místech veřejně přístupných po městě Pardubice, kde jsou 

obyvatelé města zvyklí získávat informace o kulturně-společenských akcích obdobného 
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charakteru. Pozvánky jsou umísťování též do informačního systému a kulturního přehledu 

města Pardubic, jsou součástí měsíční programové nabídky Divadla a Klubu 29, a to jak 

v tištěné, tak elektronické podobě.  

 

 

Kavárna Universitas má na webu Univerzity Pardubice vlastní záložku 

(http://www.upce.cz/vvr/popularizace/kavarna-universitas.html): 

 

Kavárna Universitas má svoji vlastní facebookovou stránku, jejíž události a informace jsou 

dále sdíleny na Portálu mladých výzkumníků a na webových i facebookových stránkách 

Univerzity Pardubice, která má téměř 10 tisíc příznivců. Na facebookových stránkách Kavárny 

Universitas jsou k dispozici/sdíleny také následně fotografie a další články a diskuse 

z pravidelných měsíčních večerů. (https://www.facebook.com/KavarnaUniversitas/?fref=ts)  

 

http://www.upce.cz/vvr/popularizace/kavarna-universitas.html
https://www.facebook.com/KavarnaUniversitas/?fref=ts
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Ukázka událostí založených k jednotlivým přednáškám na Facebooku: 

 

 

 

Z každé přednášky je připraven vždy abstrakt přednášky včetně medailonku přednášejícího. 

O každé besedě Kavárny Universitas je navíc zpracován redakční článek, který je zveřejněn 

na webových stránkách Portál mladých výzkumníků, v online a tištěném Zpravodaji 

Univerzity Pardubice a také v tištěných sbornících Kavárna Universitas. V těchto materiálech 

jsou též uveřejňovány rozhovory s přednášejícími. V roce 2014 a 2015 byly populárně-

naučné přednášky Kavárny Universitas zařazeny do Týdne vědy a techniky AV ČR 

v Pardubickém kraji. V červnu 2015 vyšel sborník, který obsahuje články o přednáškách 

Kavárny Universitas od prosince 2013 do června 2015.  

Sborník Kavárny Universitas z roku 2015 
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5. Příklad – ukázky mediálních výstupů, který aktivitu prezentoval na 

veřejnosti: 

https://www.upce.cz/vvr/popularizace/kavarna-universitas.html 

https://www.upce.cz/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2016/popularizace/ku-unor.html 

http://bravo.upce.cz/akce/scicafe.html 

Zpravodaj Univerzity Pardubice: 

http://zpravodaj.upce.cz/studenti  

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/zpravodaj/archiv.html 

Divadlo 29: 

http://www.divadlo29.cz/ 

http://www.divadlo29.cz/klub/akce.html  

http://www.kcpardubice.cz/  

Facebook: 

https://www.facebook.com/KavarnaUniversitas/ 

Pardubický Deník (výběr/ukázka):  

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/rpvv/monitoring/napsali-o-nas/ku-macak.pdf 

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/rpvv/monitoring/napsali-o-nas/ku-brezen.pdf 

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/rpvv/monitoring/napsali-o-nas/ku-leden.pdf 

 

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

Průměrně navštěvuje přednášky ve studentské KAVÁRNĚ UNIVERSITAS přibližně 30-40 osob, 

zejména z řad mládeže. Tato návštěvnost je dána kapacitou kavárny Kubu 29, kde se zájemci 

o setkání s vědcem scházejí. Od roku 2013 do června 2015 se zúčastnilo přednášek celkem 

840 osob, což je doloženo prezenčními listinami. Od podzimu 2015 se evidence návštěvníků 

nevede, nicméně zájem o přednášky zůstávají stabilní, na stejné úrovni. Od listopadu 2015 

do března 2016 se uskutečnilo pět diskusních večerů Kavárny Universitas s účastí cca 150 

osob. 

https://www.upce.cz/vvr/popularizace/kavarna-universitas.html
https://www.upce.cz/akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2016/popularizace/ku-unor.html
http://bravo.upce.cz/akce/scicafe.html
http://zpravodaj.upce.cz/studenti
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/zpravodaj/archiv.html
http://www.divadlo29.cz/
http://www.divadlo29.cz/klub/akce.html
http://www.kcpardubice.cz/
https://www.facebook.com/KavarnaUniversitas/
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/rpvv/monitoring/napsali-o-nas/ku-macak.pdf
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/rpvv/monitoring/napsali-o-nas/ku-brezen.pdf
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/rpvv/monitoring/napsali-o-nas/ku-leden.pdf
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Lze tedy konstatovat, že přednášky Kavárny Universitas za období, kdy je studenti Univerzity 

Pardubice organizují od roku 2013, navštívilo kumulovaně na 1000 zájemců, posluchačů. 

 

Pardubice 1. března 2016 

 

 


