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CYKLUS JARNÍCH PŘEDNÁŠEK  
 

Ve spolupráci s projektem Nebojte se vědy, který Akademie věd ČR nabízí studentům i pedagogům 

středních škol, pořádá GJS v průběhu března a dubna 2018 cyklus přednášek významných odborníků 

z oblasti přírodních i společenských věd. 

Kromě vybraných tříd jsou přednášky otevřeny i zájemcům z ostatních ročníků – tito ať se prosím hlásí 

vždy osobně u prof. Sovobodové, která má organizaci akce na starosti. 

 

Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Vše co jste chtěli vědět o houbách - a báli jste se zeptat 

Přednáška populárním způsobem přibližuje poznatky moderní mykologie. Je zaměřena na podání aktuálního 

stavu poznání o diverzitě, ekologie a významu hub pro člověka. 

20. 3. 2018, 10:30, učebna biologie, kvinta, septima (Bib) a oktáva (Bib) 

 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc 
Ústav pro jazyk český AV 

Světla a stíny husitství 

Přednáška představuje přitažlivě, plasticky a zároveň bez pověr a iluzí stěžejní epochu starších českých dějin: 

osobnost Jana Husa, husitská Praha, Jan Žižka, kultura a jazyk husitské epochy, novodobé husitské tradice, obraz 

husitství v krásné literatuře a ve filmu. 

21. 3. 2018, 13:15, učebna dějepisu, tercie, septima (Děb) a oktáva (Děb) 

 

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. 
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Virtuální světy aneb realita jako rozbitá hra? 

Rozloha někdy i v řádech mnohaset kilometrů čtverečních, různorodá vegetace, proměnlivé počasí a živá fauna, 

milionová populace, možnost stát se hrdinou, podvodníkem, milionářem nebo dokonce aktivním profesionálem. 

Videoherní zábava v průběhu let přerostla do „simulace života“ v komplexních virtuálních světech. V čem tkví 

jejich kouzlo? Jsou virtuální světy jen cestou, jak utéct z všednodennosti, nebo jde o nový náhled na realitu? 

Odpověď poskytne psycholog, který na svých výpravách nejenom, že zahubil bezpočet digitálních démonů, ale 

zároveň se i dozvěděl mnohé o chování a motivech hráčů videoher. 

26. 3. 2018, 13:15, učebna češtiny, septima 

 

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. 
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 

Podoby soudobého islámu 

Islám navzdory častým zkratkám není monolitní a neměnné náboženství. Naopak, vyznačuje se velkou mírou 

rozmanitosti a dynamiky. Od samých počátků v něm vznikají a zanikají nejrůznější proudy, od těch liberálních až 

po ty nejradikálnější. A jaké podoby a proč přineslo 21. století? 

12. 4. 2018, 11:25, učebna zeměpisu, sexta A a B, septima 


