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Cílová skupina: 

Široká veřejnost – návštěvníci Pevnosti poznání 

Řešení projektu: 

Součástí prvního tématu Molekulárního kaleidoskopu nazvaného „DNA známá 

i neznámá“ byly následující materiály a prováděné aktivity: 

a) Informační leták (viz příloha) 

b) 3D model dinukleotidu zhotovený řešiteli (viz fotodokumentace) 

c) 3D model DNA vyrobený na 3D tiskárně v Pevnosti poznání (viz fotodokumentace) 

d) Instruktáž a ukázka izolace DNA, kterou si mohou návštěvníci vyzkoušet i doma 

e) Ukázka struktury DNA (PDB ID: 1BNA) a DNA v komplexu s histony (PDB ID: 

1AOI) pomocí programu pyMOL a ukázka simulace vlivu disperzní interakce na 

stabilitu sekundární struktury DNA (tento materiál jsme se souhlasem k prezentaci 

získali od prof. Hobzy a kol., jedná se o výsledky studie Jiří Černý, Martin Kabeláč 

a Pavel Hobza JACS 2008, 130, 16055; JPC B 2009, 113, 5657) 

Projekt si kladl za cíl seznámit veřejnost např. s následující problematikou: 

a) Co je to DNA 

b) Kde se nachází DNA 

c) Jak vypadá DNA 

d) K čemu slouží DNA 

e) Pojem mutace 

f) Čím je DNA zajímavá a jak ji lze využít 



Oznámení o zahájení projektu Molekulární kaleidoskop bylo předem oznámeno skrze webové 

stránky (3. 11.) a facebookovou stránku (4. 11.) Pevnosti poznání, viz zde: 

Sobota bude fascinující! Představíme vám molekulární kaleidoskop. Pevnost poznání [online]. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2016 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: 

www.pevnostpoznani.cz/sobota-bude-fascinujici-predstavime-vam-molekularni-kaleidoskop/ 

Vytváření informačního letáku bylo konzultováno s lidmi bez středoškolského chemického či 

biologického vzdělání za účelem selekce základních informací o DNA, které by měly být 

v letáku dle řešitelů projektu uvedeny, a to v co nejvyšší míře přizpůsobení možnostem 

pochopení veřejnosti v souladu se zachováním informační hodnoty. Pro mladší posluchače 

jsme obohatili leták o barevné kresby.  

Molekulární kaleidoskop má být dle naší filosofie založen na přímé interakci s lidmi, a to 

především formou inspirující diskuze, podněcujících dotazů nebo poučných zážitků, nemá se 

jednat o předání informací formou výkladu. 

Pokud pomineme popularizaci vědy a DNA jako takové, tak jeden z naších cílů bylo najít nový 

způsob, jakým popularizovat chemii jako vědní obor, protože nejčastější setkání veřejnosti 

s chemií v popularizačních centrech je pouze s chemickými pokusy, které jsou často vizuálně 

efektivní, ale informačně již nikoli. Proto jsme si zvolili počítačovou chemii, která je jednak 

velice užívaný nástroj ve vědních disciplínách a navíc velká většina lidí neví, že chemie 

v dnešní době se může “provozovat” i doma u jejich počítačů. 

Jsme si vědomi, že nelze za krátký čas, který jsme měli pro rozhovor s návštěvníky Pevnosti 

poznání, předat ani většinu základních informací o DNA, a proto jsme vytvořili již zmíněný 

leták, který si zájemci mohli odnést domů, a zároveň připomínal, že např. v jejich těle mají 

jeden druh molekuly, jejíž celková délka je srovnatelná s velikosti Sluneční soustavy a aby 

vybízel lidi i po odchodu z Pevnosti poznání k zvídavosti ohledně molekul a chemie jako takové.  

Samotný informační obsah sdělení a náročnost výkladu jsme přizpůsobili zájmu návštěvníků. 

Obecně lze konstatovat, že převažoval pozitivní ohlas. I přes na první pohled pro děti z prvního 

stupně základní školy poměrně pokročilou oblast jsme se setkali s velkým zájmem dětí 

především této věkové kategorie. Další skupinou jevící zvýšený zájem o prezentované téma 

byly lidé věku středoškoláků či vysokoškoláků. 

Na závěr lze ještě zmínit, že tento projekt tímto měsícem nekončí. Naše další téma, které 

bychom si přáli popularizovat obdobnou formou, budou uhlíkaté nanotechnologie. Zde již 

máme domluvenou spolupráci s RCPTM a Katedrou fyzikální chemie UP, jejíž nejnovější 

výzkum v této problematice bychom chtěli přiblížit i veřejnosti v následujících měsících.  

Přílohou závěrečné zprávy jsou: 

a) Informační leták  

b) Prezenční listiny ze dnů 5. 11. a 12. 11.  

c) Fotodokumentace. 

5. 11. jsme formou prezenční listiny zaznamenali celkem 34 návštěvníků, 12. 11. potom 

35 návštěvníků. Tímto projektem se nám podařilo popularizovat chemické vědy moderním 

způsobem za použití interaktivního chemického softwaru, přičemž jsme návštěvníky aktivně 

zapojovali do průběhu rozvíjení prezentované tématiky. 

http://www.pevnostpoznani.cz/sobota-bude-fascinujici-predstavime-vam-molekularni-kaleidoskop/
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