
Projekt - Den s vysokoškolákem 
 

Parazitolog na Galapágách 
Mgr. Tomáš Bečvář bude vyprávět o své cestě na Galapágy, o parazitech, tiplících a snad 
zbyde i čas na povídání o možnostech editace lidského genomu. Těšte se na krásné 
fotografie, leguány a želvy.  
 
 
 
 
 Všechno, co jste chtěli vědět o virech, ale nebylo se koho zeptat 
Konečně máme někoho, koho se zeptat můžeme. 
 Vše podstatné o smrtících virech, jejich nebezpečnosti, možnostech výzkumu a vývoji léků ví 
Mgr. Pavel Bobr Novotný. A chystá i nějaké překvapení.  
 
 
 
Víte, co jíme? Co nám prospívá, co naopak… škodí? 
Nad lidskou výživou z pohledu chemika se bude zamýšlet naše absolventka, studentka 
VŠCHT v Praze, Tereza Vedrová. A jak znám Terezu, bude to akční.  
 
 
 
 
 
 

 
Základy algoritmizace (Java) 
Tomáš Suchy Suchomel:  
„Koukneme se na základy programování v Java. Řeknu, co se s tím dá dělat, ukážu stránky 
na netu, podle kterých si můžete zkusit něco naprogramovat. A samozřejmě zodpovím 
všechny dotazy, pokud bude zájem (a já to budu vědět).“  
 
 
 
Matematické zábavnosti 
Niels van der Meer pro jistotu neposlal žádnou anotaci, jen se stále směje. 
 O to zajímavější bude navštívit jeho matematický workshop. Niels studuje na ČVUT, na 
fakultě známé jako „jaderka“.  Umí přiblížit matematiku jako vědu plnou zábavy, kterou 
pochopí úplně každý.   
 
 
 
Vítek Klapil bude mluvit o VŠE, o daních, penězích… prostě je to ekonom 
Ahoj, jmenuju se Vítek a letos v létě to bude šest let, co studuju Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Chystáš se jít studovat VŠE? Rozhoduješ se, na kterou školu se 
přihlásit, a studium ekonomie je pro tebe jednou z možností? Nebo zatím tápeš, ale téhle 
možnosti se nebráníš? Chceš se dozvědět, jak funguje studium v hlavním městě, na co se 
těšit a na co si dát bacha?  
Přijď se podívat na můj workshop. 14. února na Hořickém gymnáziu. Představím školu, dám 
tipy, jak se na ni dostat a jak se na ní udržet, ukážu něco málo z toho, co nás ve škole učí a 
pokusím se odpovědět na všechno, co Tě zajímá. Neboj se přijít a ptát se, nikdo jinej to za 
tebe neudělá. Těším se 14. 2.!  

 

 

 


