
Filozoficko-přírodovědecká fakulta zve studenty středních škol k návštěvě, chystá pro 

ně zajímavý program 

„Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě se představuje“. To je nová 

prezentační akce určená studentům středních škol, potencionálním zájemcům o studium na 

naší fakultě. Koná se v úterý 20. prosince 2016. Účastníci jsou zváni přímo na jednotlivé 

ústavy, kde je čeká zajímavý program. (Tentokrát vynecháme společné setkání v aule 

rektorátu, které uskutečníme až při klasickém Dni otevřených dveří 18. ledna 2017.) 

PROGRAM 

Ústav historických věd (ÚHV),  10.00 hodin (Masarykova třída 343/37) 

1. Přivítání uchazečů u vrátnice Masarykova: doktorandi v historických kostýmech 

doprovodí uchazeče do prostor ÚHV, zprostředkují rovněž své zkušenosti ze studia 

 

2. Setkání s vedoucím ÚHV (uč. M6): představení pracoviště, představení odb. profilu 

pracovníků ÚHV, představení publikačních aktivit ÚHV 

 

3. Popularizační přednáška (uč. M6; čas bude upřesněn): Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.: 

Muzea československého Slezska jako téma historického výzkumu, po přednášce mohou 

zájemci obdržet publikace: Slovník muzeí ve Slezsku, Vademecum muzeologie, Acta 

historica USO 

 

4. Konzervátorské centrum ÚHV: program bude zajišťovat mgr. Hana Rajhelová: 

 ukázky studentských prací  

 mikroskopická pozorování vzorků barevných vrstev, textilních vláken apod. 

 ukázky RTG snímků (srovnání reálných předmětů s jejich RTG snímky) 

 ukázka práce s UV světlem 

 videa s ukázkami práce v KC 

 PVS bude provádět činnost spojenou s konzervací a restaurováním 

 

 

Ústav bohemistiky a knihovnictví (ÚBK), 12.00 hodin (Masarykova třída 343/37) 

 

1. Vyzvednutí a doprovod všech zájemců na M13, přivítání – vedoucí UBK Mgr. Jan 

Heczko, Ph.D. 

 

2. 12.00–12.20. Stručné představení jednotlivých oddělení a oborů ústavu 

vedoucími/pedagogy oddělení – informace, prezentace, krátké filmy z festivalů pořádaných 

uměleckými obory apod., letáky s aktuálními informacemi o oborech. 

  

3. 12.20–13.00. Akce jednotlivých oddělení/oborů.  

 

 Bohemistika: minipřednáška o zajímavých etymologiích (R. Sukač), 

miniworkshop interpretace a vizualizace básně (J. Chrobák, O. Mainx).   

 Knihovnictví: minipřednáška „Mladá krev“ v knihovnách – představení 

úspěšných absolventů v praxi (L. Foberová); studenti představí projekty, na 



kterých pracují, pohovoří o kladech studia – motivační workshop (M. Mrázová, J. 

Matula) 

 AVT: studenti představí festival Opavský Páv, ukázky techniky, focení na 

klíčovací pozadí. 

 KDD: studenti představí svůj divadelní soubor a festival Na cestě. 

 

Ústav cizích jazyků (ÚCJ), 11.00 hodin (Masarykova 343/37) 

1. přednáška: A Tale of Two Cities 

2. představeny budou speciální výukové prostory: jazyková laboratoř, počítačová učebna 

(M9), Audio-vizuální centrum ÚCJ 

Ústav archeologie (ÚA), 13.00 hodin (Masarykova 343/37) 

1. doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. - přednáška nazvaná „Dálková komunikace v pravěku 

ve světle výzkumů ústavu archeologie FPF SU“. Koná se v místnosti M5, která je určena 

pro arch. výuku a jsou tam uloženy také výukové předměty.  

 

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu (ÚLGAT), 10.00 hodin (Hradecká 17) 

1. přednáška: „Nové trendy v gastronomii“, Mgr. Alexandr Burda 

Ústav fyziky (ÚF), 10.00 (Bezručovo náměstí 13) 

1. zajištěna akce nazvaná "Vesmírná virtuální realita" (Dr. Bakala, Bc. Čáp, Bc. Staněk). 

2. představení astronomické observatoře (Dr. Gráf, Mgr. Petrík) 

Ústav informatiky, 11.00 (Bezručovo náměstí 13) 

1. přednáška Létající roboti - práce, zábava? (Dr. Langer) se koná v obou robotických 

laboratořích. Nejprve bude představena Laboratoř robotiky v prvním patře, kde budou 

ukázky robotů, humanoida, kheper, bude zde i termokamera - účastníci si budou moci 

prohlédnout svůj termoobraz, dále navštíví Laboratoř experimentální informatiky, zasedací 

místnost ÚI s malým občerstvením 

2. přednáška Dr. Langera bude pokračovat v druhé Laboratoř robotiky, kde jsou k vidění 

drony  

3. ukázka CISCO laboratoře s diskusí například na téma kyberútoky  

4. na případné otázky ohledně studia odpoví Dr. Vavrečková, účastníci obdrží letáčky s 

informacemi o studiu 

 

Institut tvůrčí fotografie (ITF), 12.00 (Bezručovo náměstí 13) 



1.Neformální diskuse na téma studia na ITF 

2.Prohlídka knihovny ITF 

3. Prohlídka ateliéru  

4. Ukázka studentských prací 

(TEXT: na základě podkladů dodaných z jednotlivých ústavů zpracovala Zuzana 

Urbánková/Centrum multimediální tvorby) 

 

 

 

 

 

 


