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NA DĚTSKÉ UNIVERZITĚ BUDOU PROMOVAT DESÍTKY ŠKOLÁKŮ 
 
Plzeň, 30. 1. 2014 – Hrát si s ohněm nebo vysokonapěťovým transformátorem může být skvělá 
zábava. O tom se přesvědčili účastníci Dětské univerzity, jejíž nultý ročník pořádala od listopadu 
minulého roku Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Promoce prvních 28 malých 
absolventů se uskuteční 6. února od 15:30 v aule Fakulty pedagogické ZČU na Veleslavínově 42. 
 
„Chceme tímto způsobem u dětí školního věku probudit zájem o fyziku, matematiku nebo chemii. 
Později jistě ocení, že jde o zajímavé vědní obory, ve kterých se skvěle uplatní v praxi,“ uvedla rektorka 
ZČU Ilona Mauritzová.  
 
Myšlenka Dětské univerzity se na půdě Fakulty pedagogické rodila několik let. „Zdálo se nám, že  
v Plzni chybí akce tohoto typu. Žáci zejména mladšího školního věku nemají moc příležitostí rozvíjet se 
například v experimentálních dovednostech. Zároveň s tím jsme preferovali přírodovědné obory  
a chtěli touto cestou oslovit potenciální uchazeče,“ zmínila důvody děkanka Fakulty pedagogické Jana 
Coufalová, která dodala, že na finančním zabezpečení projektu se kromě fakulty podílel také Plzeňský 
kraj. 
 
Děti ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházely jednou týdně na Fakultu pedagogickou 
ZČU, kde se účastnily zajímavých workshopů z fyziky, chemie, matematiky nebo technické výchovy. 
„Velké pozornosti se těšily pokusy týkající se podtlaku, přetlaku, elektřiny, mrazu či ohně. Oblíbená 
byla také geometrie či origami,“ vyjmenoval garant Dětské univerzity Miroslav Randa, který na 
fakultě vzdělává budoucí učitele fyziky. Zájem z řad žáků prvního stupně byl větší než z druhého, 
 i když na školách fyziku a chemii ještě nemají. „Náš předpoklad se potvrdil, tato cílová skupina je 
v nabídce aktivit hodně opomíjena. Budeme se to snažit změnit, “ uvedl Miroslav Randa.  
 
„Byli jsme s průběhem dětské univerzity maximálně spokojeni,“ uvedla maminka Filipa Volfa, jednoho 
z malých absolventů. „Syn chodil domů nadšený z nových znalostí, především pak z formy výuky  
a z pokusů. Vždyť co může být lepší, než si vše názorně ukázat a vyzkoušet. Děkujeme za organizaci 
dětské univerzity a doufáme, že to nebyl poslední ročník.“ 
 
Zda se další ročník uskuteční, zatím není jisté, důležité bude sehnat finanční podporu. „Rádi bychom  
v Dětské univerzitě pokračovali. Zvažujeme kromě osvědčeného modelu také nabídku 
monotematických bloků, aby si žáci mohli vybrat pouze jeden obor, a nabídku jazykových 
workshopů,“ nastínil Randa.  
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