
Gymnázium Čakovice 

Kavárna pro (ne)znalce 
Série přednášek z různých oborů v podání pedagogů Gymnázia Čakovice 

 

Téma: (Ne)konečná přednáška Úterý 15. 10. 15:30 

Přednášející: Mgr. Klára Zemanová, RNDr. Matúš Ivan, Ph.D.  

Přednáška o tom jak to tedy s tím nekonečnem je? Je všechno nekonečné, 

stejně nekonečné, jak se na to dívá teorie množin a jak geometrie? 

 
Název: Současný jazyk živý a živější   Čtvrtek 14. 11. 15:30 

Přednášející: Mgr. Ivana Weintrittová 

Přednáška o vývoji současné slovní zásoby v souvislosti s vývojem společnosti. 

 
Téma: Mozek z pohledu moderních neurověd aneb co o sobě vlastně víme 

Přednášející: Mgr. Robert Kostner Čtvrtek 12. 12. 15:30 

Záhadný orgán, v němž se možná skrývá naše duše. Co o mozku a jeho fungování víme dnes 

z pohledu moderních neurověd? 

 
Téma: Nula leden 2020 

Přednášející: RNDr. Olga Švábová 

Povídání o něčem, co vlastně nic není, ale nadělá to spoustu problémů. Současné problémy 

s nulou, dějiny nuly, nula a nekonečno, nuly a jedničky, zajímavosti o nule. 

 
Téma: Co všechno (ne)víte o virech? únor 2020 

Přednášející: Mgr. Denisa Andělová 

Anotace: Dozvíte se odpovědi na otázky: Co je to vlastně virus? Jak nás může napadnout? Jak 

se naše tělo může bránit. Existují i "hodné" viry? Nejzajímavější virová onemocnění. 

 
Téma: Proč číst současnou českou prózu? březen 2020 

Přednášející: PhDr. Jana Starečková 

Témata, uznávaní současní autoři, interpretace několika vybraných románů oceněných 

literární kritikou, např. cenou Magnesia litera. 

 
Téma: Život ve Vesmíru duben 2020 

Přednášející: Ing. Jiří Válek 

Anotace: Od možností existence života ve Vesmíru přes pravděpodobnost kontaktu po sci-fi 

filmovou tématiku. Reálná fakta i filosofické pohledy na téma. 

 
Téma: Vývoj hudby od Pythagorejců po temperované ladění květen 2020 

Přednášející: Mgr. Petra Feistauerová, RNDr. Matúš Ivan, Ph.D. 

Všem dobře známý řecký (nejen) matematik Pythagoras odhalil při svých experimentech 

s jednoduchým hudebním nástrojem monochordem „cosi“, co bylo v hudbě ještě po více než 

2000 letech kamenem úrazu. Co to bylo? Jaký efekt to mělo v hudbě? Jak s tím hudebníci 

bojovali? Jak se s tím nakonec vypořádali? 

 
Téma: Pohlavní znaky na kostře člověka červen 2020 

Přednášející: RNDr. Alena Krepušová, RNDr. Matúš Ivan, Ph.D. 

V rámci semináře se dozvíte o rozdílných znacích na kostře muže a ženy, zejména na lebce a 

pánvi. Budete si moci zkusit sami určit pohlaví na kosterním materiálu, případně odhadnout 

stáří jedince podle lebky. 

 

V případě zájmu se, prosím, přihlaste  

prostřednictvím online formuláře na webu www.gymcak.cz 


