
 

Závěrečná zpráva projektu „Hýčkejte svou alma mater 2015“ 

 
Název projektu: Exkurze po pracovištích PřF 

Jméno a příjmení žadatele: Mgr. Tomáš BURIAN  

Studijní obor: Geoinformatika a kartografie 

Ročník: 1. doktorské studium  

E-mail: Buri777@seznam.cz  

Číslo účtu: 228 659 434 / 0300 

 

Popis řešení projektu: 

 V rozmezí 12. 11. až 26. 11. 2015 proběhlo celkem 22 různorodých exkurzí po 

pracovištích na půdě přírodovědecké fakulty (včetně areálu Holice). Jednotlivé exkurze byly 

roztříděny do šesti tematických skupin a poté byly realizovány v šesti vybraných dnech, a to 

podle dohody a dostupnosti – zajistila paní Mgr. Dagmar Petrželová. Následně byl vytvořen a 

zveřejněn propagační materiál (plakáty, info e-maily, facebook, web, Žurnál apod.). Celý 

projekt pak probíhal podle následujícího programu: 

 12. 11. – obor chemie 

 18. 11. – výzkumná centra (Holice) 

 19. 11. – obor vědy o Zemi 

 24. 11. – obor matematika a informatika 

 25. 11. – obor fyzika 

 26. 11. – obor biologie 

Pozn.: podrobný program exkurzí naleznete v přiloženém materiálu (příloha č. 1), nebo na adrese     

 http://pospol.upol.cz/files/PrF_exkurze_plakatA1.pdf 

 Zájemci o exkurze se registrovali pomocí e-mailů na pospol@upol.cz, kde probíhala 

veškerá administrace a komunikace zúčastněných stran. Všichni registrovaní zájemci dostali 

informace o místě (a časech) setkání, na kterém vždy exkurze začínaly.  

 

Seznam kontrolovatelných výstupů: 

1) fotodokumentace: k nahlédnutí níže, plně dostupná ve fotogalerii na webu spolku 

POSPOL (http://pospol.upol.cz) 

 

2) prezenční listina 

 

3) článek v Žurnálu 

http://www.zurnal.upol.cz/prf/zprava/clanek/ucastnici-exkurze-ve-vedeckych-centrech-

neskryvali-udiv/ 

 

 

mailto:pospol@upol.cz


Naplnění cílové skupiny včetně seznamů / prezenčních listin účastníků: 

 Na počátku projektu bylo vytyčeno kritérium pro realizaci: exkurze proběhne jen při 

dosažení minimálního počtu osob, a to 10 osob. Od tohoto tvrzení se později ustoupilo, 

přičemž hlavním důvodem byla kapacita v místnostech pracovišť (především pak laboratoří). 

Cílová skupina byla taktéž rozšířena - protože byl projeven relativně velký zájem - o studenty 

středních škol, tedy potenciální budoucí studenty PřF. Mezi účastníky lze zařadit zástupce 

všech věkových skupin, od středoškoláků po seniory. Z celé akce se pak stala jakási varianta 

události „Den otevřených dveří“ (vyplynulo z konverzací s jednotlivými pracovišti přímo 

v terénu, kteří ocenili přínos exkurzí – především vzdálená pracoviště od hlavní budovy PřF). 

 

 

Obr č. 1 – počty zájemců o jednotlivá pracoviště 

  

 

 

 

 

 

 



 
Přesvědčivé doklady o splnění cílů: 

1) Prezenční listina 

 

2) Publikovaný článek v Žurnálu 

Výstižný článek, jakožto report z akce, vyšel ve známém magazínu Žurnál. Zmíněnou 

výstižnost symbolizuje nejen jeho samotný titulek „Účastníci exkurze ve vědeckých 

centrech neskrývali údiv“, ale i originální obsah. (autor Martina Šaradínová) 

Zdroj: http://www.zurnal.upol.cz/prf/zprava/clanek/ucastnici-exkurze-ve-vedeckych-

centrech-neskryvali-udiv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Fotografie 

 

 



 

 



 

 

 

Závěr:  

 Celý projekt byl spuštěn jako pilotní zkouška. Vzhledem k tomuto faktu je nutné proto 

podotknout, že tzv. „nultý“ ročník je vždy nejtěžší, a to po stránce organizační i 

administrativní.  

Výhledově jsou exkurze zcela jistě udržitelné, minimálně pro pracoviště v areálu Holice. 

Nepříjemné situace však nastaly v případech, kdy se účastníci přímo neregistrovali, nebo 

na pracoviště nedorazili vůbec. Za zvážení také určitě stojí promyšlení časové 

náročnosti, mnohdy byly patrné známky únavy po několikahodinovém postávání 

zúčastněných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1: 

 

 

 


