
 

 

Program  
diskuzního panelu ZČU 

Na cestě se studenty a akademiky Západočeské univerzity 

19. června | 17:30 | DEPO2015 
 

17:30 – 17:45        

KATEŘINA KAŠOVÁ | studentka magisterského oboru Průmyslové inženýrství a management, FST ZČU 
Formula Student – Cesta ke zkušenostem 
Již skoro 40 let se každý rok najdou skupiny vysokoškolských studentů z celého světa, kteří mají v plánu změnit svět motosportu nebo se 
alespoň postavit na stupně vítězů s pocitem, že to dokázali. A nejen to jim umožňuje účast v soutěži Formula Student. Jak taková soutěž 
probíhá, co je její hlavní náplní a proč to projetím cílové čáry nekončí, ale začíná? To zodpoví členka UWB Racing Team Pilsen.  

17:45 – 18:00 

DAN SOSNA | odborný asistent na Katedře antropologie, FF ZČU 
Garbologie aneb cestování odpadu po Zeměkouli 
Tradičně odpad končil poblíž místa svého vzniku. Současný svět ale zažívá výrazné zvýšení mobility odpadu. Rozpohybovali se nejen lidé 
a zboží, ale také odpad. Jaké jsou dopady tohoto trendu a jak je možné propojení vzdálených míst studovat? Současná studia odpadu 
přinášejí vhled do této problematiky. 

18:00 – 18:15 

ZDEŇKA ŠPICLOVÁ | doktorandka na Katedře filozofie, FF ZČU 
Virtuální laboratoř v Gdaňsku 
Krátké vyprávění o tom, jak se studentka filozofie ocitla v jedné z nejmodernějších laboratoří na světě, která zprostředkovává kompletně 
imerzivní virtuální realitu. Dozvíte se, jak taková laboratoř vzniká, jak vypadá a k jakým projektům ji lze využít. Dostanete i cenné rady, 
jak se (ne)vyhnout nevolnosti, jak si nezpůsobit hned napoprvé simulaci pádu z výškové budovy a jak je těžké běhat jako křeček v kolečku. 

18:15 – 18:30  

JIŘÍ MASOPUST | docent na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací, FEL ZČU 
Cesta univerzity do vesmíru 
Vydáme se po klikaté čtrnáctileté cestě od bláznivého nápadu poslat do vesmíru vlastní družici po úspěšnou misi prvního českého 
technologického nanosatelitu VZLUSAT-1. Seznámíme se s projektem univerzitního satelitu PillsenCUBE, s týmem nadšenců z Fakulty 
elektrotechnické ZČU kolem něj, dále s úspěchem spojeným s vypuštěním VZLUSAT-1 a balistické rakety s experimentem REX, ale také s 
perspektivami v rámci projektu připravovaného studentského satelitu PilsenCUBE II s experimenty středoškoláků. 
  

18:30 – 18:45 Přestávka a občerstvení 
18:45 – 19:00 

ROMAN KODET | zástupce vedoucího Katedry historických věd, FF ZČU 
Tajemství Země vycházejícího slunce 
Na dálné Japonsko můžeme nahlížet jako na velmi moderní a pozápadněnou společnost, zároveň je však hluboce zakořeněno ve vlastní 
minulosti a kulturní tradici, jež je více než 2 000 let stará. Tento zdánlivý kontrast se v mnoha ohledech odráží protikladností celé japonské 
společnosti, což ovšem reprezentuje Japonsko, jeho kulturu a tradice v jejich úplnosti. A právě v tom spočívá i jeho tajemství. 

19:00 – 19:15 

BARBORA DIVIŠOVÁ a ELIŠKA SOBOTOVÁ | studentky bakalářského oboru Fyzioterapie, FZS ZČU 
Po stopách TCM 
Dobrodružné povídání z cesty čtyř studentek Fakulty zdravotnických studií, které strávily celý semestr v Číně. Co pro ně znamenal střet 
odlišných kultur a mentalit? Jak díky tomu nahlíží na vztah klasické a čínské medicíny? Co si odnesly z východního léčitelství, jaké zážitky, 
překvapivé postřehy či etické podněty? O to se s námi podělí dvě hrdinky tohoto příběhu. 

19:15 – 19:30  

MARYNA CHARLAMOVÁ | poradce pro studium v zahraničí, Kancelář rektora-Zahraniční vztahy ZČU 
S univerzitou do světa na zkušenou  
Chcete si ze studia na univerzitě odnést neopakovatelnou zkušenost studia či praxe v zahraničí? Pak se přijďte seznámit s mobilitními 
programy na ZČU, které to umožňují! Například program Erasmus+, který je určen pro rozvoj evropské spolupráce na úrovni vysokého 
školství, se v ČR realizuje již 20 let. Nebo program INTER aneb „freemover“ a mnoho dalších. 
19:30 – 19:45 

ü | Závěrečná prezentace 


