
NOC VĚDCŮ
pátek 6. 10. 2017
18–24 h
Vstup volný. Program i pro děti. 
Autobusová linka propojí všech pět vědeckých zón.
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1) Počátky historie lékařství
Souviselo pravěké léčitelství se způsobem života? Staro-
věké objevy a operace. Existovala ve starověku reklama? 
Existují lékárny od 19. století? Osobnosti světového lékař-
ství. 
• interaktivní přednáška, workshop
• Pro školáky ve věku 10–15 let
• Pořádá Ústav pro ochranu a podporu zdraví LF
• Program poběží od 18:00, 4x po 90 min (poslední sku-

pina od 21.30) v pavilonu A15, místnost 333

2) Simulátor sekvenátoru - přístroje, který odhaluje, co
se skrývá v naši DNA

Návštěvníci si pomocí námi vyrobené napodobeniny sek-
venátoru vyzkouší, jaké to je rozluštit genetickou infor-
maci, která se skrývá v naši DNA. 
• Interaktivní simulace nepostradatelného přístroje pro

každého molekulárního biologa 
• Pro školáky a starší
• chodba ve 3. paře mezi pavilony A11 a A13
• Pořádá Ústav experimentální biologie PřF

3) A přece se točí!
Planeta Země je součástí Sluneční soustavy a stejně jako 
vše ve vesmíru je v neustálém pohybu. Jaké jsou teorie o 
vzniku a vývoji vesmíru? Co je to supernova? Jaké má místo 
planeta Země ve vesmíru? A co mají lidé společného s ob-
řími koulemi žhavého plazmatu, kterým říkáme hvězdy? 
Odpovědi na všechny otázky naleznete během prezentova-
ných vědeckých ukázek a bude to „astronomicky“ velká zá-
bava. 
• Demonstrační vědecké ukázky
• Vhodné pro všechny návštěvníky
• Budova A11, chodba na prvním podlaží
• Pořádá Pedagogická fakulta MU

4) Jedu, jedeš, jedeme!
Lidstvo se odedávna chtělo přemisťovat a chtělo si to 
ulehčit. Stále se snaží dostat do cíle rychleji, dále a bez-
pečněji. Ukážeme si tedy vybrané dopravní prostředky 
nebo alespoň jejich důležité části abychom pochopili jejich 
princip. Zjistíme, že mnoho sofistikovaných dopravních 
prostředků je založeno na jednoduchých principech. Tedy 
pojedeme, poletíme a snad i poplujeme?! 
• Demonstrační vědecké ukázky
• Vhodné pro všechny návštěvníky
• Budova A11, chodba na prvním podlaží
• Pořádá Pedagogická fakulta MU

5) Chemie v pohybu anebo pohyb v chemii?
Víte, co je to pohyb molekul? Proč se chovají různé mole-
kuly prvků odlišně? Co je to oscilující reakce? A proč to 
mezi chemickými látkami doslova jiskří? Odpovědi na 
všechny otázky naleznete během našich experimentů. A 
věřte, že už nikdy nebudete pochybovat o tom, že je pohyb 
nezbytná součást chemie. 
• Demonstrační vědecké ukázky

• Vhodné pro všechny návštěvníky
• Budova A11, místnost 114
• Pořádá Pedagogická fakulta MU
• Aktivita bude trvat 30 minut a její začátek bude vždy v

celou hodinu

6) Zažít frankofonii
Francouzština je pátým nejrozšířenějším jazykem světa. V 
současnosti se s ní dorozumívá přibližně 274 milionů lidí. 
Termín „frankofonie“ použil poprvé v roce 1880 geograf 
Onésim Reclus a označil jím země, ve kterých francouzština 
slouží jako komunikační prostředek. Frankofonie nedá ale 
spát ani historikům, sociologům, politologům, kulturologům 
a dalším vědcům. Základním faktorem tohoto fenoménu je 
totiž neustálý pohyb, změna a vývoj – jazyka, kultur, lidí.  
Krátké prezentace se pokusí vysvětlit, jaké otázky si v sou-
vislosti s pohybem, který frankofonie vyvolává, klade jazy-
kověda a literární věda. Každý účastník se může zúčastnit 
kvízu, ve kterém prověří své dosavadní i čerstvě nabyté zna-
losti. Pro děti budou připraveny zábavné aktivity typu 
pexeso a slepá mapa. 
• Populárně naučná prezentace a znalostní kvíz
• Vhodné pro všechny návštěvníky
• Budova A11, místnost 132
• Pořádá Pedagogická fakulta MU
• Aktivita bude trvat 30 minut a její začátek bude  vždy v

celou hodinu

7) Budeme žít věčně?
Většina z nás chápe stárnutí jako nevyhnutelnou součást 
života, se kterou nelze nic udělat. V posledních třech deká-
dách ovšem vědci objevili několik organismů, které nejeví 
žádné známky stárnutí, a u mnoha jiných organismů se po-
dařilo proces stárnutí úspěšně zpomalit. Znamená to, že 
nám věda prodlouží mládí? Budeme jednou žít věčně? A 
bylo by to vůbec dobré? Na tyto a další otázky se pokusí 
odpovědět tato přednáška. 
• Přednáška
• Vhodná pro starší 16 let
• Budova A11, místnost 234
• Pořádá Ústav patologické fyziologie LF

8) Co se děje s tělem ve vesmíru
NASA chystá ambiciózní projekt cesty na Mars. Ale může člo-
věk takovou cestu vůbec přežít? Co se děje s našim tělem ve 
vesmíru? Mohou astronauti žít na vesmírné stanici měsíce 
nebo i roky? Stárne lidské tělo ve vesmíru rychleji než na 
Zemi? A co kosmické záření, dá se dlouhodobě vydržet? 
Přednáška pojednává o zajímavostech z fyziologie pobytu 
ve vesmíru. 
• Přednáška
• Vhodné pro starší šestnácti let
• Budova A11, místnost 234
• Čas 18-19
• Pořádá Ústav patologické fyziologie LF
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9) Historie české chirurgie
Chirurgie není příběhem o zlatých rukách, ale o práci v 
týmu, o jednotě, která předpokládá odlišnost, o odvaze ko-
nat, o fyziologickém myšlení a operování, tedy o využívání 
poznatků anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, in-
terny, anestezie a anesteziologie v nejširším slova smyslu, 
o citlivém nakládání s tkáněmi a orgány i s celou bytostí
pacienta. To vše v mezioborovém souznění, někdy ve 
hvězdných sestavách, jindy v těch nejbanálnějších podmín-
kách všedního dne, a to bez ohledu na bezvětří anebo 
vichřice dob. 
• Přednáška
• Vhodné pro starší patnácti let
• Budova A11, místnost 234
• Čas 20-21
• Pořádá Ústav patologické fyziologie LF

10) FISH aneb posviťme si na DNA
I věda může byt plná barev a světel! Přesvědčit se o tom 
můžete na našem stánku. Hledejte stánek s nápisem FISH. 
Cože? FISH? Jako ryba? Žádná ryba – ale fluorescenční me-
toda. Chcete se dozvědět více? Tak přijďte a vše vám 
osvětlí naše UV lampička, aneb rozsviťte si naši papírovou 
DNA. 
• Zábavná interaktivní simulace jinak složité genetické

metody
• Pro školáky a starší
• Budova A11, místnost 305
• Pořádá Ústav experimentální biologie PřF

11) Laboratorní pětiboj
Formou zábavné soutěže si návštěvníci na několika stano-
vištích vyzkouší každodenní dovednosti, které vědec musí 
absolvovat v průběhu všedního dne v laboratoři. 
• Soutěže
• Pro všechny návštěvníky všech věkových kategorií
• Budova A11, místnost 333
• Pořádá Ústav experimentální biologie PřF

12) Naše tělo v pohybu
K otestování různých druhů pohybu Vašeho těla a jeho 
částí jsou připravena 4 odborná stanoviště – test udržení 
rovnováhy, co se děje při čtení (pohyby očí), rychlost Va-
šich reakcí na zvukové a zrakové podněty a rychlost sr-
deční aktivity při změnách polohy a zátěži. Speciální stano-
viště pro děti -  pohyb červené krvinky naším tělem. 
• Vhodné pro starší patnácti let
• Budova A11, místnost 234
• Čas 20-21
• Pořádá Fyziologický ústav LF

13) Slunce v těle, slunce v duši
Bez slunce by na Zemi nebyl život. Přemíra slunce ale 
škodí, ovšem jeho nedostatek také. K čemu tedy slunce po-
třebujeme a proč se před ním zároveň musíme chránit? 
• Přednáška
• Vhodné pro starší šestnácti let

• Budova A18, místnost 234
• Čas 21-22
• Pořádá Ústav patologické fyziologie LF

14) Jó, paní Müllerová, dnes se dějou věci aneb Švejk
redaktorem odborného časopisu 
Krátká prezentace naprosto absurdních situací, s jakými se 
vědec setká při publikování odborného článku, jen aby jej 
falešný vydavatel obalamutil a vytáhl z něj peníze. Můžete 
se těšit například na upíří publikace či vědecký kafemlej-
nek za peníze daňových poplatníků a jak s tím vším zatočí 
dobrý voják Švejk. Zájemci si po prezentaci mohou pro-
hlédnout knihovnu včetně podzemních skladů, nebo se u 
nás občerstvit a posedět v sedacích vacích 
• Popularizační přednáška
• Vhodná pro druhý stupeň ZŠ a starší
• Budova A9, místnost 119
• Pořádá Knihovna univerzitního kampusu

15) Cesta k vědecké publikaci včera a dnes
Poster s vystavenými exponáty ukazující rozdíl ve způsobu 
přípravy vědecké publikace v minulosti a dnes. Dozvíte se, 
jak vědci získávali informace, jak psali článek a komuniko-
vali s redakcí apod. Přijďte si vyzkoušet práci s čtečkou mi-
krofiší či interaktivní online učebnicí. Zájemci si po prezen-
taci mohou prohlédnout knihovnu včetně podzemních 
skladů, nebo se u nás občerstvit a posedět v sedacích va-
cích. 
• Poster s malou výstavkou
• Vhodná pro druhý stupeň ZŠ a starší
• Budova A9, vstup do knihovny
• Pořádá Knihovna univerzitního kampusu

16) Laboratorní a zájmové druhy živočichů
Přehlídka zájmových a laboratorně chovaných živočichů, 
kteří jsou využíváni jako modelové organismy v biologic-
kém výzkumu. Představíme vám živočichy ze skupiny bez-
obratlých i obratlovců, například bource morušové, octo-
milky, tropické pakobylky a zlatohlávky nebo drápatky 
vodní. Většinu z živočichů si budete smět sami osahat a 
zblízka prohlédnout! Také se zároveň dozvíte, v čem jsou 
pro nás představení živočichové užiteční a proč je chovat. 
• Ukázky chovů laboratorních a zájmových druhů živoči-

chů s možností si je detailně prohlédnout
• Pro všechny návštěvníky
• Budova A36, místnost 212
• Pořádá Ústav experimentální biologie PřF

17) Mobilita patogenních mikroorganismů z klíšťat na
hostitele a přenašeče, pitva vybraných hostitelských ži-
vočichů 
Klíšťata, stále více diskutovaná skupina parazitů, jako 
krevsající roztoči hrají velkou roli v přenosu patogenních 
mikroorganismů. Navštívíte-li stanoviště v pavilonu A36, 
dveře 215, budete mít možnost se seznámit s informacemi 
o životním cyklu klíšťat, sledovat pitvy hostitelů těchto pa-
razitů, t.j. např. kuny, lasice, myší. Kromě toho na Vás čekají 
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ukázky jednotlivých stádií klíšťat, které můžete pozorovat 
pod mikroskopem. Postery s informacemi, ukázky pitev, 
získání informací o mobilitě patogenních mikroorganismů 
doplňují toto stanoviště. 
• Pro všechny návštěvníky všech věkových kategorií.
• V rámci programu je prezentována pitva. Pokud vám po-

hled na ni nedělá dobře, navštivte prosím jiný typ pro-
gramu.

• Budova A36, místnost 215
• Pořádá Ústav experimentální biologie PřF

18) S PETkou kolem zeměkoule
Známe ji všichni. Setkáváme se s ní denně. Stala se symbo-
lem doby. Najdete ji ve vašem batůžku i uprostřed oceánu. 
PET lahev. Víte ale, co vše se musí stát, aby se taková 
PETka narodila? Co vše jí může potkat na cestách a kde její 
život končí? A jak její život ovlivňujete vy a jak ona ovliv-
ňuje váš život? Složte si svůj polymer a vydejte se na cestu 
kolem světa. 
• Ukázky experimentů, interaktivní hry, tvořivá dílna
• Pro všechny věkové kategorie
• Budova A36, koridor vpravo
• Pořádá RECETOX, PřF

19) Rostliny v pohybu
Jsou rostliny mobilní? Umí se přepravovat autem, vlakem 
nebo lodí? Jaké vzdálenosti jsou schopny překonat? Jak se 
jim daří v nových zemích? A proč to vlastně dělají? 
Přijďte se podívat na různé zajímavé rostliny a pozorovat je 
pod lupou i mikroskopem. Zkuste si vyplnit kvíz, či poznat 
některé běžné i nové druhy naší flóry. Děti si mohou vyro-
bit dekorační předměty ve výtvarné dílničce. 
• Prezentace, vědomostní a znalostní kvízy, ukázky a po-

znávání rostlin
• Pro všechny návštěvníky všech věkových kategorií
• Rukodělná dílnička pro děti
• Budova A36, místnost 225
• Pořádá Ústav botaniky a zoologie PřF

20) Jak magnety hýbou proteiny
Drobné experimenty vysvětlující principy nukleární magne-
tické spektroskopie (Meisnerův levitační experiment, 
ukázka relaxace spinu na míčcích) a jak pomocí této me-
tody objevujeme strukturu proteinů. Ukázky samotných 
struktur proteinů (video i natisknuté 3D struktury pro-
teinů). 
• Demonstrační vědecké ukázky, pokusy, interaktivní hry,

zábavné vědecké show, videoprojekce
• Pro všechny návštěvníky
• Budova A35, Atrium
• Pořádá CEITEC – Centrum strukturní biologie

21) Odnes si svou DNA
Zájemci si vyzkouší laboratorní práci a izolují si vlastní DNA 

ze svých slin pomocí jednoduchého protokolu. 
• Demonstrační vědecké ukázky, pokusy, simulace
• Pro všechny návštěvníky

• Budova A35, Atrium

• Pořádá CEITEC – Centrum molekulární medicíny

22) Projdi buňkou jako virus
Bludiště znázorňující prostředí buňky s drobnými aktivi-
tami podél cesty, které přiblíží procesy napadnutí buňky a 
množení viru 
• Demonstrační vědecké ukázky, simulace
• Pro všechny návštěvníky
• Budova A35, Atrium
• Pořádá CEITEC – Centrum strukturní biologie

23) Paraziti v pohybu a pohyb za parazity
Mohou se paraziti pohybovat? Jsou rychlí nebo spíše po-
malí? Proč a jak se různé druhy parazitů šíří do nepůvod-
ních oblastí? A proč my vědci se za nimi vydáváme do nej-
různějších koutů světa? V rámci naší prezentace se můžete 
těšit na informace o parazitech předávané v nejrůznější 
podobě kolegy parazitology. Některé z našich „oblíbených“ 
objektů zájmu si můžete prohlédnout pod mikroskopem 
nebo v expozičních nádobách. Ve vybraných laboratořích 
se setkáte se zástupci výzkumných týmů a vybavením, 
které používají pro práci. V prostorách celého pavilonu 
bude jako obvykle možné, vyzkoušet své vědomosti a po-
bavit se u několika kvízů či her motivovaných tajuplným 
vědním oborem parazitologie. Již podruhé můžete spo-
lečně s námi vystoupat až na střechu našeho pavilonu A31, 
abychom vám mohli dokázat, že brněnská parazitologie má 
stále skvělé vyhlídky. 
• prohlídky, exkurze, demonstrační vědecké ukázky, po-

kusy, interaktivní hry, zábavné vědecké show, videopro-
jekce

• Pro návštěvníky všech věkových kategorií
• budova A31, všechna patra (-1 – 3)
• Pořádá Ústav botaniky a zoologie PřF

24) Jádra buněk v pohybu – průtoková cytometrie
Průtoková cytometrie je metoda, která umožňuje rychle a 
šetrně zjistit obsah DNA v jádře buněk kteréhokoliv živého 
organismu. Navštívíte-li stanoviště v laboratoři průtokové 
cytometrie rostlin v pavilonu A31 seznámíte se s jednodu-
chou přípravou vzorku a technickým principem této me-
tody přímo v laboratoři průtokové cytometrie rostlin. 
• Pro všechny návštěvníky všech věkových kategorií od

starších žáků základních škol po absolventy univerzity
třetího věku

• Budova A31, místnosti 213, 214
• Pořádá Ústav botaniky a zoologie PřF

25) Herbář Masarykovy univerzity
Univerzitní herbář patří ke čtyřem největším herbářovým 
sbírkám v České republice. Mezi nimi vyniká především mo-
derním depozitářem, systematickou péčí a kvalitou uspořá-
dání. V současnosti obsahuje 650 tisíc herbářových položek 
hub, řas, mechorostů a cévnatých rostlin, které tvoří většinu 
sbírky. Herbář slouží nejen k dokumentaci výzkumu pracov-
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níků ústavu od jeho založení, ale také k dokumentaci biolo-
gické rozmanitosti jižní Moravy, České republiky a celé Ev-
ropy. Ve sbírce jsou kromě toho bohatě zastoupeny také 
rostliny ze Středomoří, mírného pásma Asie a Severní Ame-
riky. Nejstarší sběry pocházejí ze začátku 19. století, nejno-
vější jsou několik dní staré.  
Návštěvníci se seznámí se způsoby preparace rostlin, ulože-
ním sbírky a zajímavými sbírkovými předměty, případně i s 
určovací literaturou. Kromě toho si budou moci ověřit své 
znalosti rostlin.  
• Prohlídka herbáře a knihovny
• Pro všechny návštěvníky všech věkových kategorií
• Budova A32, herbář MU
• Pořádá Ústav botaniky a zoologie PřF

26) Chůze – základní jednotka pohybu
Chodidla jsou nejvíce namáhanou částí těla. Volba ne-
vhodné obuvi nebo nesprávný pohyb vede ke změnám na 
chodidlech, které mohou vyústit v bolesti při pohybu. 
Možné problémy lze odhalit vyšetřením chůze, které po-
skytuje informace o stranové asymetrii, nejzatěžovanějších 
oblastech chodidla a morfologických změnách nohy. 
Chcete se dozvědět o svých chodidlech více, přijďte za 
námi na FSpS! 
• Analýza chůze, odborná konzultace
• Vhodné od deseti let
• Budova A34 - 2.NP ve vestibulu s výtahem
• Pořádá Katedra kineziologie FSpS

27) Ztížení pohybu - porovnání rychlostí, mobilita na
vozíku, s nevidomým

Každý z nás zná někoho ve svém okolí, kdo je na vozíku či 
nevidí. Umíte si však představit, jaké úsilí musí člověk na 
vozíku či nevidomý vynaložit, aby dojel nakoupit anebo do-
šel k lékaři. Dokážete si představit, jakou rychlost může vy-
vinout na vozíku anebo jak zdolá jednotlivé překážky - ob-
rubníky, schody anebo nerovnost terénu? Doprovázeli jste 
někdy nevidomého? Přijďte si to vyzkoušet!  
• Simulace imobility, interaktivní hry
• Běh VS pohyb na vozíku - měření rychlosti
• "Překážková" dráha pro jízdu na vozíku a nevidomé
• Vhodné od 10 let
• Budova A34 – Univerzální tělocvična
• Pořádá Katedra gymnastiky a úpolů FSpS

28) Rozvoj pohybových schopností
Koordinace je velmi důležitá pro lidský pohyb. Chcete se 
dozvědět, co napomáhá rozvoji koordinace? Jak se dá na-
cvičit udržení rovnováhy? Pojďte si vyzkoušet žonglování a 
udržení rovnováhy na balančních psychomotorických po-
můckách. 
• Rozvoj koordinace a reakční rychlosti - zažongluj si s

námi!
• Rovnováha a její udržení na balančních psychomotoric-

kých pomůckách.
• Vhodné od 3 let

• Budova A34, Pohybová tělocvična
• Pořádá Katedra společenských věd a managementu

sportu FSpS

29) Pohyblivost ve stáří, s handicapem
Být mobilní znamená být nezávislý. Pohyblivost může být 
snížena z mnoha příčin. Dovedete si představit, jak se po-
hybuje starší člověk? Jaký je pohyb v prostoru, pokud nevi-
díte anebo máte sníženou pohyblivost díky zdravotním 
problémům? Zažijte to na vlastní kůži a vyzkoušejte speci-
ální pomůcky, které imitují sníženou pohyblivost.  
• Simulace imobility, oblek imitující pohybové problémy

apod.
• Vhodné pro věkovou kategorii 10-45 let
• Cca od 18:15
• Budova A34 – Úpolová tělocvična
• Pořádá Katedra podpory zdraví FSpS

30) Test kondice pro seniory
Dobrá kondice je předpokladem schopnosti se hýbat. Jaká 
je moje kondice a co pro její zlepšení mohu udělat? Jak si 
udržet kondici a být mobilním i ve vyšším věku? Na tyto 
otázky odpovědí odborníci z Katedry podpory zdraví. 
• Poradenství, jak být v kondici a mobilní i ve starším

věku
• Vhodné od 55 let
• Cca od 18:15
• Budova A34 – Úpolová tělocvična
• Pořádá Katedra podpory zdraví FSpS

31) Mobilní kancelář
Nedostatek pohybu a jednostranné zatížení organismu při 
sedavém zaměstnání jsou faktory, které ovlivňují naše 
zdraví. Jak se dá předejít zdravotním problémům spojeným 
se sedavým zaměstnáním? Dá se v kanceláři pracovat jen v 
sedě, anebo jsou i jiné pracovní polohy, ve kterých lze pra-
covat? Vyzkoušejte si kancelářskou práci ve stoje, v chůzi 
anebo v leže. Zvládnete v těchto pracovních polohách pře-
psat dopis? Uvidíte, že je mnoho způsobů a pomůcek, které 
umožňují pracovat v kanceláři nejen v sedě. 
• Bicyklový ergometr s pracovní deskou
• Srovnání intenzity PA na kognitivní výkon
• Podložka na sezení
• Vhodné od 15 let
• Budova A34 – laboratoř 127
• Pořádá Katedra podpory zdraví FSpS
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ZÁŠTITA

OBECNÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

free wifi: Noc vedcu
Vyfoťte se a označte se hashtagem #Nocvedcumuni

využijte služeb KAVÁRNY NA LÁVCE, otevírací doba: do 21:00 
V případě nouze je přítomen zdravotník Bc. Štěpán 

Svoboda, Dis., na hlavním chodu, tel. č. +420 549 49 2910

kuk.muni.czceitec.cz

sci.muni.cz ped.muni.czmed.muni.cz
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