Anketa Dne vědy FF UK
Ve středu 21. března se uskutečnil první Den vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tato
akce, která proběhla v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí, měla za cíl
představit široké veřejnosti to nejlepší ze současné vědy a výzkumu na FF UK.
Proč jste se vypravili na *den vědy 2012? Na to jsme se ptali návštěvníků v době konání akce.
Matouš, Gymnázium Na Zatlance
Zajímají mě sociální sítě, tak jdu teď na ten workshop. Taky se chci podívat, jak to vypadá na fildě. Pak musím zpátky do školy.

Michael, Gymnázium Na Pražačce
Studuje tady moje přítelkyně, tak se sejdeme. Těším se na přednášky,
hlavně z psychologie, na kterou se chci hlásit; doufám, že mě to nějak
obohatí i k přijímačkám. Vybral jsem si psychologii od paní profesorky
Šulové, pak taje komunikačního umění, islám v Evropě, to je zajímavé
téma, a vybírám dál.
Dominika, FF UK (bohemistika); Martin, ČZU
Dominika: Zajímá mě především přednáška profesora
Bílka a možná se podívám ještě na nějaké další. Myslím
si, že je to takový zajímavý průřez toho, čím se naši
profesoři zabývají.
Martin: Rád bych se přiblížil svému bývalému oboru,
což je taky bohemistika. Jdu s přítelkyní na toho Bílka.

Ondřej, Dopravní fakulta ČVUT
Chtěl jsem se podívat, jak to tady vypadá, co ta věda může lidem nabídnout, v čem je to zajímavé, v čem to může být pro lidi přínosné. A třeba
se i setkat s nějakými lidmi, které tady člověk může potkat, třeba ho něco
zaujme a může se vypravit někam dál. Anebo to může být nějakým
podnětem pro mezioborovou spolupráci.

Marie, Ústav Českého národního korpusu
Protože dělám trošku podobnou práci z jiné strany, tak jsem se přišla
podívat, co dělají kolegové.

Marie, FF UK (U3V)
Dělám Univerzitu třetího věku, tak mě to tím pádem zajímá. Vybrala jsem si
dvě věci – teď přednášku v aule a potom kulatý stůl.

Ondřej, Církevní gymnázium v Plzni
Přijel jsem, protože se mi zdála hodně zajímavá nabídka přednášek, třeba
teď jsem byl na způsobech zkoumání řeči – to se mi právě líbí, zkoumat
mluvu ze všech různých pohledů. Rád bych se sem dostal na
překladatelství.

Radim, FF UK (mongolistika)
Šel jsem na fonetiku, protože mě zajímalo, jak se měří všechny ty řečové
záležitosti. Jinak jsem sem přišel proto, že mě strašně bavila Noc univerzit,
a řekl jsem si – hele, tady hned brzo po tom je podobná akce, která je
docela zajímavá.

Martin, FF UK (švédština)
Jdu na přednášku profesora Royta Ikonografie Votivního obrazu Jana
Očka z Vlašimi. Zajímá mě to velmi, protože ten votivní obraz dobře znám,
jeho kopie je na Karlštejně, kde roky provázím, a chci se o tom dozvědět
co nejvíc.

