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Zpráva o průběhu Dnů otevřených dveří 2013 v Matematickém ústavu AV ČR 
 
Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR se konaly 5. listopadu 2013 v brněnské 
pobočce a 7.–8. listopadu na pražském pracovišti. 
 
Zájemcům jsme nabídli 11 témat (příloha č. 1). Aktuální program byl průběžně sestavován na 
základě požadavků veřejnosti (příloha č. 2). Prezentovaná témata zahrnovala 1 přednášku pro 
studenty vysokých a středních škol, 6 přednášek pro středoškolské studenty, 1 interaktivní se-
minář pro studenty středních škol a 2 interaktivní semináře pro žáky základních škol. Některé 
přednášky a semináře se uskutečnily opakovaně, 1 přednáška byla na žádost zájemců prezen-
tována v anglickém jazyce. Celkový počet prezentací dosáhl 23. Přednášky byly doplněny 
exkurzemi do knihovny MÚ a do redakcí vědeckých časopisů. Exkurze v knihovně pro žáky 
základních škol byla zpestřena hrou, při které žáci vyhledávali knihy podle zadaných údajů a 
odpovídali na otázky, které do nich byly založeny. V knihovně byla průběžně promítána série 
krátkých filmů s matematickou tématikou. Ze tří přednášek byly provedeny videozáznamy pro 
portál iPraxeTV (www.ipraxetv.cz). Pro velký zájem bude jedna přednáška zopakována po 
skončení Týdne vědy a techniky AV ČR. 
 
Pracovníci MÚ AV ČR dále uskutečnili 4 přednášky v budově AV ČR v Praze na Národní třídě. 
 
Brněnskou pobočku dne 5. listopadu navštívilo 33 zájemců, z toho 29 středoškolských studentů, 
2 učitelé a 2 další zájemci. 
 
Pracoviště MÚ AV ČR v Praze navštívilo ve dnech 7. a 8. listopadu celkem 545 zájemců pře-
vážně studentů středních škol (pražské školy Gymnázium Budějovická, Gymnázium Voděrad-
ská, Gymnázium Botičská, Klasické gymnázium Modřany, Gymnázium Jana Nerudy, Gymná-
zium Nad Alejí, Gymnázium Na Vítězné pláni, Gymnázium Na Zatlance, Letohradské soukromé 
gymnázium, Gymnázium Nad Kavalírkou, SSPŠ v Praze 5, SPŠ Smíchovská a SPŠ Betlémská, 
a dále Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi, SPŠ v České Lípě, SPŠ v Ústí nad Labem a 
SPŠ a VOŠ v Chomutově), žáků základních škol (ZŠ Veronské náměstí v Praze, ZŠ Sv. Voršily 
v Praze a Technický kroužek ZŠ Seč) a žáků Christian International School of Prague (před-
náška v anglickém jazyce).  
 
Dne 19. listopadu se uskuteční dodatečná přednáška pro 30 žáků ZŠ Sv. Voršily v Praze. 
 
Neobyčejný zájem více než 600 účastníků, kteří navštívili Dny otevřených dveří 2013 v Matema-
tickém ústavu AV ČR nás velmi potěšil. V příštím roce se pokusíme nabídku i časový harmono-
gram rozšířit. 
 
V Praze 14. listopadu 2013 


