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Zima je zase tady a víme, že byste nejradši zalezli do postele 
a uložili se k zimnímu spánku. Ale co spíš zalézt do laboratoře? 
Můžeme vám zaručit, že vám to rozproudí veškeré mozkové 
závity. Naše workshopy totiž budou plné zajímavostí z přírodních 
věd – fyziky, chemie a biologie. Nejenom že si odnesete nové 
poznatky, ale taky výsledky vaší práce. Témata si vyzkoušíte na 
vlastní kůži během workshopů a nabyté znalosti budete moci 
přenést i do své vlastní výuky. Zaručujeme vám, že z toho roztají 
i vaši žáci.

Přijďte poznat stejně zapálené kolegy, získat nové podněty 
a vyzkoušet si netradiční formu výuky pod vedením zkušených 
vysokoškolských pedagogů.

  KDY  | 25. 1. 2023 
   od 8:00 do 16:30 hodin

  KDE  | Laboratorní centrum 
   Fakulty technologické       
   (Vavrečkova 5669, Zlín)

        ZA KOLIK  | ZDARMA
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WORK
SHOPY

FYZIKA
Podpora výuky v Excel

– Petr Ponížil –

Jak vypadají modely problémů, které nemají řešení? A jak modelovat vývoj populace? Nejenom 
že se si projdeme některé funkce Excelu, které mohou být užitečné třeba při zpracování a 
analýze výsledků studentů, ale naučíme se taky analyzovat data pomocí kontingenční tabulky a 
grafu. Vytvoříme jednoduché makro pro usnadnění monotónních činností. Podaří se nám vyře-
šit v Excelu volný pád a jak vypadá teorie chaosu?

Účastníci dostanou workshop na míru na základě dotazníku. Budou se věnovat tomu, čemu se 
chtějí naučit a nebudou ztrácet čas tím, co nepotřebují umět. Podle toho budou přiřazeni do 
skupiny, jejíž náplň bude nejlépe odpovídat jejich požadavkům a představám.



Každý se může někdy v životě cítit ztracený. Důležité ale je, aby se člověk zase našel. Třeba pomocí astrolábu. 
Fyzikální vtip, haha. Faktem ale je, že ve starověku a středověku byl astroláb důležitým navigačním přístrojem. 
Důležitý bude i na tomto workshopu, protože si jej nejen sestavíme, ale změříme s ním i místní čas, zeměpisnou 
délku a šířku. Nakonec se s vaším astrolábem budete moct i odnavigovat domů.

CHEMIE
Když minulost odhaluje přítomnost 

aneb strastiplné cesty chemie 
– Zuzana Barbuščáková –

Historie je jeden veliký příběh. Příběh nás všech. Jakou roli v tom hraje chemie?

Co si z jejího vlastního příběhu mužem vzít a využít, abychom objasnili ten náš, od stvoření 
společnosti, po společnost na chemii závislou? Vytvořili jsme chemii, nebo chemie vytvořila nás? 
A zvládla to všechno sama?

Na tomto workshopu se podíváme na propojenost a závislost jednotlivých chemických objevů 
na ostatních přírodovědných disciplínách i na samotném vývoji lidské společnosti. Nezastavíme 
se pouze u otázky „kdy“, zeptáme se hlavně „jak“. To nám pomůže hlouběji pochopit vybrané 
chemické jevy a teorie a uvést je do kontextu historických souvislostí. Ukážeme si historické 
experimenty, které nás vrátí zpátky do minulosti, a přitom objasní jevy, které využíváme dodnes.

BIOLOGIE
Rozpoznání nebezpečných bakterií 

z potravin aneb barevná mikrobiologie
– Magda Janalíková –

Jak izolovat, identifikovat a detekovat bakterie z potravin? V našem prvním úkolu se zaměříme 
na přímou a nepřímou detekci bakterií z potravin (maso, sýry), a to otiskem na sklíčko s násled-
ným barvením dle Grama a paralelně otiskem na selektivně diagnostické půdy. Dále budeme 
zkoumat kmeny z potravin a izolovat křížovým roztěrem. Navíc budeme identifikovat biochemic-
kými metodami a mikrotesty (Enterotest 24N). Výsledky budeme vyhodnocovat pomocí TNW 
softwaru. Jaké patogeny ohrožují lidské zdraví? To zjistíme pomocí rychlotestům SinglePath a 
budeme detekovat gramnegativní bakterie Salmonella a grampozitivní bakterie Listeria mono-
cytogenes. Zní to složitě? Po absolvování tohoto workshopu si to myslet nebudete.



Každý účastník se registruje na dva workshopy.

Maximální kapacita jednoho workshopu je 10 osob.

Při naplnění kapacity bude registrace uzavřena.

V průběhu celého dne budou k dispozici teplé a studené nealkoho-
lické nápoje a občerstvení v podobě studeného bufetu.

Přihlaste se na workshopy a prolomte ledy na začátku nového 
pololetí. Registrace je ZDARMA.

 
Na setkání se těší
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