
Datum Čas Místo Akce Typ akce Sekce Anotace

10.10.2018 10:00–18:00 Studentský klub Celetná, 

Celetná 20, Praha 1

Staň se dobrým řečníkem! 

Workshop s Romanem Musilem z 

PedF 

workshop pro 

10 lidí

x Celodenní seminář rétoriky, ve kterém si prakticky vyzkoušíte řadu rétorických technik. Pod vedením 

odborného lektora si promyslíte strukturu svého vystoupení a zasoustředíte se na odstranění rétorických 

chyb. Jelikož je potřeba při samotné soutěži během šesti minut před laickou veřejností představit svůj vědecký 

projekt nebo výzkum, je klíčové, aby bylo vystoupení a hlavně sdělení srozumitelné a pochopitelné. Aby byly 

rétorické rady účinné, je nutné si všechny rétorická cvičení prožít. Protože je seminář od začátku do konce 

veden prakticky, vyžaduje aktivní účast studentů. Od 13 do 14 hodin pauza na oběd. S sebou si vezměte téma.

11.10.2018 16:30 Pedagogická fakulta, 

Magdalény Rettigové 4, 

Science Slam na akci PedF Dvorky 

2018

nesoutěžní 

vystoupení - 

x  Tři nesoutěžní vystoupení loňských účastníků

16.10.2018 10:00–18:00 Studentský klub Celetná, 

Celetná 20, Praha 1

Improvizace na pódiu. Workshop s 

Bohdanem Bláhovcem

workshop pro 

10 lidí

x Workshop s jedním z našich nejslavnějších a mezinárodně úspěšných performerů Slam Poetry Bohdanem 

Bláhovcem.  Na workshopu se velmi zábavnými a hravými metodami naučíte, jak se co nejlépe prezentovat na 

pódiu, jak ovládnout umění improvizace a mít přirozený projev, což je pro výsledné vystoupení velmi důležité. 

Bohdan Bláhovec je absolventem bakalářského studia na Katedře dokumentární tvorby pražské FAMU. Často 

vystupuje se Slam Poetry po celé Evropě a v roce 2007 byl jediným českým delegátem na Mezinárodním 

literárním festivalu v Berlíně. Od 13 do 14 hodin pauza na oběd. S sebou si vezměte téma.

17.10.2018 15:30 Studentský klub Celetná, 

Celetná 20, Praha 1

Setkání s Martinem Myšičkou a 

Michaelem Londesboroughem

přednáška pro 

40 lidí 

x Přijďte se přesvědčit, že věda patří na jeviště! Pohled špičkového vědce M. Londesborougha a špičkového 

herce M. Myšičky. Poprvé se setkali v porotě soutěže FameLab v Dejvickém divadle. Nyní budou hosty 

vědeckopopularizačního projektu Univerzity Karlovy SCIENCE SLAM ve Studentském klubu v Celetné. Diskuzní 

pořad, ve kterém se dozvíte, proč a jak se absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK stane populárním 

hercem a proč se špičkový anglický chemik objevuje velmi často v médiích a je zván do škol po celé ČR.  

18.10.2018 14:00–14:30 3. lékařská fakulta, Ruská 

87, Praha 10

Studentská vědecká konference 

lékařských fakult 2018

soutěž Medicínské vědy 5 soutěžních vystoupení

07.11.2018 21:00 Právnická fakulta, Náměstí 

Currieových, Praha 1

Noc fakulty nesoutěžní 

vystoupení 

x  Tři nesoutěžní vystoupení loňských účastníků

10.11.2018 13:00–14:00 Přírodovědecká fakulta, Informační den UK soutěž Neživá příroda 5 soutěžních vystoupení

15.11.2018 17:00–18:30 Modrá posluchárna, 

Karolinum, Ovocný trh 

560/5, Praha 1

Juniorská univerzita (CCŽV) soutěž Humanitní a 

společenskovědní 

+ Živá příroda

5 + 5 soutěžních vystoupení

05.12.2018 19:00 Karolinum, Ovocný trh Advent na UK závěrečný x Nesoutěžní vystoupení Science Slamu CUNI, MUNI a ČZU

Harmonogram akcí – zimní semestr 2018


