
                    
  

 
 
 
 

tisková zpráva 
 

 

Mgr. Kamila Kolářová, tisková mluvčí        tel.: 377 63 1007, 606 745 215  

Rektorát Západočeské univerzity v Plzni, Kancelář rektora e-mail: kolaro@rek.zcu.cz 

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

 

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI DĚTSKÉ UNIVERZITY SE CHYSTAJÍ NA PROMOCI  
 
Plzeň, 28. 1. 2015 – Desítky školáků si vyzkoušely, jaké to je, studovat na vysoké škole. 
První ročník Dětské univerzity uspořádala na podzim Fakulta pedagogická Západočeské 
univerzity v Plzni a navázala tak na nultý ročník akce, který se konal o rok dříve. Promoce 
78 malých absolventů se uskuteční 5. února od 15.30 a 17.00 hodin v aule Fakulty 
pedagogické ZČU v Jungmannově ulici 1. 
 
 „Zdálo se nám, že v Plzni zatím akce tohoto typu chybí. Zejména mladší žáci nemají moc 

příležitostí rozvíjet se například v experimentálních dovednostech. Touto cestou bychom 

zároveň chtěli oslovit potenciální uchazeče a motivovat je ke studiu přírodovědných oborů,“ 
vysvětlila důvody pořádání Dětské univerzity děkanka Fakulty pedagogické Jana Coufalová. 
Na finančním zabezpečení projektu se kromě fakulty podílel také Plzeňský kraj  
a Nakladatelství Fraus.  
 
Děti ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházely jednou týdně na Fakultu 
pedagogickou ZČU, kde se účastnily zajímavých workshopů z fyziky, chemie, biologie, 
matematiky, technické výchovy, ale také hudební výchovy, německého a anglického jazyka  
a pedagogiky. „Velké pozornosti se těšily pokusy s tekutým dusíkem, podtlakem a přetlakem, 

magnety, elektřinou, mrazem či ohněm. Oblíbené bylo také šifrování či origami, práce s kovy, 

drátem, fotoaparátem a 3D tiskárnou,“ vyjmenoval garant Dětské univerzity Miroslav Randa, 
který na fakultě vzdělává budoucí učitele fyziky. „Veliký zájem vzbudily ale také aktivity 

kateder hudební kultury, německého a anglického jazyka a pedagogiky. Samotné nás 

překvapila tak příznivá odezva tématu Učení nemusí být mučení,“ doplnil Randa. Zájem  
o Dětskou univerzitu od minulého roku značně vzrostl – zatímco loni ji absolvovalo  
28 školáků, letos jich bylo o 50 více. 
 
Projektu se účastnili i mimoplzeňští školáci. Rodiče Volfovi z Lužan například hodnotí Dětskou 
univerzitu takto: „Náš syn byl semináři doslova nadšen. Fyzikální pokusy si zkoušel ještě 

tentýž večer doma v pyžamu. Celou naši rodinu i kamarády pak neúnavně bavil rozesíláním 

fotografií upravených v online editoru, i to se na Dětské univerzitě  naučil. Prostřednictvím 

tohoto projektu se děti seznámí s akademickým prostředím již v útlém dětství, což zajisté 

pozitivně ovlivní jejich postoj ke vzdělání i výběr budoucí profese.“ 

 
Díky spolupráci s Plzeňským krajem se na podzim 2015 uskuteční druhý ročník akce, která 
důstojně navazuje na Komenského „Školu hrou“. Už nyní se však zájemci mohou registrovat 
na webu Dětské univerzity – deti.zcu.cz. 
 
 
 


