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Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: 
Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje



SLOVO NA ÚVOD
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně získala finanční podporu z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní oblasti 2.3. (Lidské
zdroje ve výzkumu a vývoji) pro projekt „Centrum pro podporu přírodovědných
a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež
Zlínského kraje“. Projekt je realizován od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2015. Na jeho
řešení se spolupodílí celkem pět fakult UTB ve Zlíně, přičemž hlavní řešitel je
z Fakulty humanitních studií. Partnery projektu jsou Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město a Základní škola Zlín, tř. Svobody 868.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro dlouhodobou
a komplexní podporu, propagaci a popularizaci přírodovědného a technického
bádání, včetně předávání a šíření vědeckých a výzkumných zkušeností ve
Zlínském kraji. Jeho pojetí vychází z koncepce badatelského vyučování, které si
klade za cíl propagovat vědu a výzkum mezi dětmi a mládeží. Pro splnění tohoto
cíle bylo založeno centrum pro podporu přírodovědných a technických oborů
v podobě Technické a přírodovědné laboratoře pro děti a mládež Zlínského
kraje.

Tato instituce se zaměřuje jak na rozvoj lidských zdrojů, věnujících se výuce
a popularizaci přírodovědných a technických oborů, tak na vytvoření nové
metodologie jejich výuky s cílem optimalizovat propagaci daných oborů.
Laboratoř se rovněž věnuje poradenství v oblasti popularizace a propagace vědy
a výzkumu a vytvoření systému pro dlouhodobou koordinaci popularizačních
akcí pro přírodovědné a technické obory. V rámci projektu jsou pořádány
tematické workshopy pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, akademické
a vědecko-výzkumné pracovníky i pro studenty magisterských a doktorských
studijních oborů. Zároveň vzniknou metodické příručky a didaktické pomůcky
v tištěné a elektronické podobě. Pro děti je vytvořen systém opakujících se
volnočasových aktivit zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu: např.
badatelský tábor, škola v přírodě, badatelské výpravy, Junior projekty, Univerzita
školního věku aj. O nejblíže očekávaných aktivitách Vás informujeme právě zde.
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V rámci klíčové aktivity č. 1 proběhne během dubna a května 5 workshopů pro
akademické a vědecko-výzkumné pracovníky Fakulty technologické UTB ve Zlíně,
kteří se budou podílet na aktivitách pro děti a mládež.

„Naučme se metody, které udělají naši výuku zajímavější a efektivnější“
Na workshopu s názvem Inovovaná didaktická příprava v oblasti popularizace vědy
a výzkumu a v oblasti didaktické přípravy pro děti lektorovaném dr. Evou Machů budou
účastníci seznámeni s pedagogickými postupy, které vedou žáky a studenty k aktivitě
a motivovanosti k vyučovanému předmětu a zároveň ke zvýšení vlastní iniciativy
vyučujícího hledat nové metody a formy práce s žáky a studenty, aby se harmonicky
rozvíjeli ve všech jejich složkách osobnosti.

„Jak správně prodat to, co umíte?“
Ing. Jiří Vaněk seznámí účastníky workshopu s názvem Marketing popularizace vědy
a výzkumu v přírodovědných a technických oborech s možnostmi, jak propagovat,
zvyšovat a budovat image přírodovědných a technických oborů a zdůrazňovat jejich
atraktivnost pro studenty a firmy z praxe. Dále se dozví, jak působit na potenciální
studenty a v neposlední řadě na firmy s cílem uspokojit potřeby trhu nabízenými obory
a programy či přiblížit obory laické veřejnosti a efektivně komunikovat s okolím školy.

„Nastal čas, jak vědu a výzkum prezentovat a šířit moderněji - zkuste to

s multimédii“
Workshop Příprava pokročilých médií vhodných ke komunikaci a sdílení, propagaci
a popularizaci vědy a výzkumu, který se zaměří na přípravu a tvorbu multimediálních
prezentací, dokáže, že lze výsledky vědy a výzkumu prezentovat dostatečně zajímavě
odborné i laické veřejnosti. Lektor dr. Lukáš Gregor seznámí účastníky s aktuálními
trendy na internetu a s možnostmi využití různých druhů multimédií pro vlastní práci
a pro její propagaci a popularizaci.

„Úspěch je na dosah – jak si získat (nejen) dětské publikum“
Nápady, techniky a inspirativní podněty pro všechny kroky komunikace a prezentace od
přípravy až po hodnocení přinese workshop Prezentační dovednosti zaměřené na děti
a mládež vedený Mgr. Hanou Navrátilovou. Kurz naučí, jak efektivně zapůsobit na
dětské publikum, jak správně naladit posluchače, jak je motivovat po celou dobu
prezentace a probudit v nich zájem o dané téma, bádání a vědu.
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AKTIVITA č. 2
Realizátoři klíčové aktivity č. 2 připravují a zpracovávají didaktické materiály z oblasti
přírodovědných a technických věd pro druhý stupeň základní školy a střední školy. K
didaktickým materiálům jsou k dispozici i multimediální pomůcky, které dotváří
celkové didaktické sycení jednotlivých zpracovaných témat. Učitele, žáky a studenty
jistě zaujmou i krátké animované filmy i hrané filmy, které představují možnosti
popularizace témat pro základní a střední školy.

AKTIVITA č. 3
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„Pojďme otevřít svět vědy současné mladé generaci a přesvědčit ji, že i

ona může otevřít svůj svět vědě!“
Účastníci workshopu Transformace výsledků vědy a výzkumu do popularizační formy se
od lektorky dr. Ilony Kočvarové dozví, co spojuje současné úspěšné populárně-vědecké
projekty včetně různých forem popularizace vědy na konkrétních příkladech. Kurz bude
zaměřen především na děti a mládež, kterým je třeba vědu prezentovat jako
dobrodružství, do kterého se mohou aktivně zapojit a zároveň získat nové vědomosti,
sociální kontakty a chuť se vědě dál věnovat.

Dále se uskuteční obdobné workshopy pro studenty magisterských a doktorských
studijních oborů na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a pro pedagogy ze základních
a středních škol Zlínského kraje, kteří vyučují přírodovědné a technické předměty.

Konzultační hodiny:
• pro studenty VŠ: středa 12:30-13:30
• pro akademické pracovníky a 

pracovníky vědy a výzkumu: středa 
13:30-14:30

• pro pedagogické pracovníky věnující se 
systematické práci se studenty a žáky v 
oblasti seznamování s vědou a 
výzkumem a zájemci o vědu a výzkum: 
středa 14:30-15:30

Kontakt: TPLaborator@fhs.utb.cz

V rámci klíčové aktivity č. 3 bylo založeno
pracoviště Technická a přírodovědná laboratoř
pro děti a mládež Zlínského kraje, které slouží
jako informační a metodologická podpora
projektu. Během řešení projektu budou
vypracovány informační bulletiny a plán
dlouhodobé spolupráce se ZŠ, SŠ a VŠ. Nyní byl
zahájen systém pravidelných konzultací pro
cílové skupiny informující o konaných akcích a
inovativních strategiích výuky přírodovědných a
technických oborů.
Kde nás najdete? Na náměstí TGM 1279, Zlín, 4.
patro, dveře číslo 416B (nad hotelem Garni).

Lze také využít elektronickou
platformu sdílení výstupů projektu,
diskusní fórum a chat. Dostupné na:
http://vyuka.flkr.utb.cz/course/view.
php?id=83

http://vyuka.flkr.utb.cz/course/view.php?id=83


AKTIVITA č. 4
Cílem této aktivity je vytvořit systém volnočasových aktivit zaměřených na mimoškolní
vzdělávání žáků ZŠ a SŠ Zlínského kraje. Níže uvádíme, na co se můžete těšit.
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Badatelská výprava č. 1
Ochrana lesního ekosystému

Datum: 2. pol. dubna 2014
Místo konání: Horské pásmo 
Chřiby (Buchlovské kopce)
Realizátoři: Lucie Halásová
a Jakub Trojan

Přírodovědná exkurze 
zaměřená na ochranu lesního 
ekosystému před požárem. 
Cílem této terénní exkurze je 
seznámení účastníků s typy 
lesů, které se nacházejí v ČR, 
typem požárů lesního 
porostu a jak postupovat při 
jejich hašení. Terénní 
průzkum přístupnosti části 
Chřibů pro jednotky HZS.

Badatelská výprava č. 2
Vodní diverzita 
Uherskohradišťska

Datum: 2. pol. května 2014
Místo konání: Baťův kanál
Realizátoři: Lucie Halásová
a Jakub Trojan

Přírodovědná exkurze je 
terénním průzkumem 
geologických a půdních 
poměrů lokality, její květeny
a fauny. Cílem je seznámení 
se s ekosystémem Baťova 
kanálu a jednoho ze slepých 
ramen řeky Moravy 
– přírodní památkou – Tůň  u 
Kostelan. Badatelé poznají 
chráněná zvířata a rostliny v 
dané lokalitě.

Badatelská výprava č. 3
Za červnovou faunou a florou 
Bílých Karpat

Datum: 2. pol. června 2014
Místo konání: Národní 
přírodní rezervace Čertoryje
Realizátoři: Jan Růžička
a Michal Rouchal

Přírodovědná terénní výprava 
zacílená na seznámení se
s faunou a florou Bílých 
Karpat. Cílem této terénní 
exkurze je výprava do 
Národní přírodní rezervace 
Čertoryje se zaměřením se na 
vyskytující se luční biotopy, 
solitérní duby, orchideje 
(rudohlávek jehlancovitý)
a další luční floru. Z fauny pak 
lze očekávat výskyt motýlů 
(perleťovci, hnědásci či 
vřetenušky) a s trochou štěstí 
spatříme i roháče obecného.

Roadshow 

přírodovědného 

poznání č. 1

Datum: 12. – 16. 5. 2014 
nebo 19. – 23. 5. 2014
(jen jeden z uvedených dní)
Realizátoři: Jiří Mlček 
a Ladislava Mišurcová

Přednáška: 
Úloha smyslů při pojídání 
pokrmů a molekulární 
gastronomie

V rámci přednášky se 
studenti dozví, jak jsou

smysly (chuť a čich, ale
i méně důležité smysly - zrak, 
hmat a sluch) důležité při 
pojídání potravin a pokrmů
u člověka a jak jsou ovlivněny 
základní chutě potravin. 
V druhé části bude 
představen vývoj a význam 
molekulární gastronomie s 
praktickou ukázkou výroby 
petrželového kaviáru. 
Více prozradí dr. Mlček.

Přednáška: 
Řasy ve výživě člověka

Řasy jsou rozmanité 
organizmy, které žijí v různém 
prostředí – na souši, v půdě i 
ve vodě, a to mořské i sladké. 
Významně se podílí na 
fotosyntéze. Jsou to ale 
organizmy obsahující velké 
množství biologicky aktivních 
látek jako jsou například 
vitamíny, minerální prvky 
nebo aminokyseliny. Dají se 
řasy jíst? Více prozradí 
dr. Mišurcová. |5
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Roadshow 

přírodovědného poznání č. 2
Datum: 12. – 16. 5. 2014 (jen jeden z uvedených 
dní). Realizátoři: Marek Koutný a Roman Slavík

Přednáška:
Biodegradabilní materiály a materiály 
z obnovitelných zdrojů
Co jsou vlastně materiály? Proč je zajímavé mít
k dispozici biodegradabilní materiály? Zjistit, zda je
materiál biodegradabilní není jednoduché! Máme
nějaké vhodné biodegradabilní materiály? Co jsou
to obnovitelné zdroje? Dají se z obnovitelných
zdrojů vyrobit nějaké materiály? Na otázky odpoví
doc. Koutný.

Přednáška: 
Bionika aneb co člověk okoukal od přírody 
Přednáška pojednává o přenosu poznatků o přírodě
do technické praxe, kde slouží k vytváření materiálů,
strojů nebo algoritmů využívaných v běžném životě.
Studenti jsou seznámeni jak s historií vzniku bioniky,
tak s moderními trendy jejího rozvoje
a nejzajímavějšími aplikacemi, s nimiž se mohou
běžně setkat v každodenním životě. Provázet Vás
bude dr. Slavík.

Roadshow 

technického poznání č. 1
Datum: 26. 6. 2014 (10:00)
Místo konání: UTB ve Zlíně (není jisté, zda na 
U1 nebo na U13) 
Realizátoři: Petr Ponížil a Eva Kutálková

Přednáška:
Lidské smysly a fyzika – sluch  
Přednáška je věnována lidskému sluchu.
Studenti si v první části ověří, jaký rozsah
frekvencí slyší. Druhá část je věnována
citlivosti ucha, která se na jedné straně blíží
omezením daným tepelným pohybem částic
a na druhé straně dokáže zpracovat i signály
s intenzitou o 13 řádů vyšší. Přednáškou
bude provázet doc. Ponížil.

Přednáška:
Lidské smysly a fyzika – vnímání hudby  
Přednáška se zaměří na fyzikální pohled na
pojmy tón, jeho výška, hlasitost či barva.
Ve druhé části se do teorie hudby ponoříme
hlouběji a vysvětlíme si například, co jsou
alikvótní tóny nebo flažolety. Zajímavé
informace předá dr. Kutálková.

Univerzita školního věku: Přijď si k nám vyzkoušet jaké je to být „mikro“ biologem
Datum: 16. – 20. června 2014 (jen jeden z uvedených dní) Místo konání: FT UTB ve Zlíně (U1) 
Jsi žákem základní školy? Baví tě biologie? Jestliže sis na obě otázky odpověděl(a) „ANO“ pak neváhej
a přijď strávit několik hodin na Fakultu technologickou UTB, kde pro tebe bude přichystán pestrý
program plný poutavých experimentů a zajímavých informací z oblasti biologie. Celým odpolednem
Tě budou provázet zapálení jedinci z řad vysokoškolských pedagogů a nadaných studentů.
Realizátoři: Roman Kimmel a Michal Rouchal.

Badatelský tábor Datum: 21. 7. – 25. 7. 2014 Místo konání: Univerzitní chata na Portáši
Základním cílem badatelského tábora je realizace různých volnočasových aktivit se zaměřením na
přírodní vědy. V rámci každého dne budou skupinky čítající 4–5 dětí společně řešit sérii vhodně
připravených úkolů a kvízů, kdy jim budou postupně dodávány indicie, na jejichž základě by měly
dospět ke správnému řešení celodenní tematicky orientované aktivity. Veškeré aktivity budou
vykonávány formou her. Univerzitní chata nabízí potřebné zázemí sestávající z 25 lůžek, sociálního
zázemí, plně vybavené kuchyně, jídelny a společenské místnosti, v níž lze, v případě nepříznivých
podmínek, zorganizovat náhradní program. Realizátoři: Ondřej Rudolf a Michal Rouchal. |6
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Kontaktujte nás na: TPLaborator@fhs.utb.cz, nebo nás navštivte na: Facebooku | Twitteru

V rámci klíčové aktivity č. 5 proběhne 4. 4. 2014 od 13:00 do 15:00 v prostorách FLKŘ
v Uherském Hradišti setkání se zástupci oslovených základních, středních a vyšších
odborných škol. Zástupci obdrží prvotní materiály, budou seznámeni s platformou
k síťování škol pro funkční vzájemnou spolupráci a proběhne otevřená diskuse
reflektující požadavky a očekávání participujících škol od realizovaného projektu.

NAPSALI O NÁS

Klíčoví pracovníci projektu: 
Hlavní manažer projektu – dr. Jan Kalenda Koordinátor KA č. 3 – Mgr. Renata Polepilová
Koordinátor KA č. 1 – dr. Eva Machů Koordinátor KA č. 4 – dr. Michal Rouchal
Koordinátor KA č. 2 – doc. Adriana Wiegerová Koordinátor KA č. 5 – RNDr. Jakub Trojan

https://twitter.com/TLaborato
https://twitter.com/TLaborato
https://www.facebook.com/pages/Technick%C3%A1-a-p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A1-laborato%C5%99/460725387389468?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Technick%C3%A1-a-p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A1-laborato%C5%99/460725387389468?ref=hl

