Den vědy FF UK 2013: anketa

Ve středu 17. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
uskutečnil druhý ročník Dne vědy FF UK. Akce, jež si klade za cíl seznámit
veřejnost s výzkumem, který na fakultě v současné době probíhá, opět
nabídla pestrý výběr přednášek, workshopů a doprovodných akcí.

Účastníků Dne vědy FF UK 2013 jsme se zeptali...

Proč jste se vypravili na Den vědy FF UK 2013? Co z programové
nabídky vás zaujalo?

Jakub, Pražská konzervatoř

Zajímalo mě, jak tahle škola
vůbec funguje a co všechno
se tady dá studovat.

Tonda, FF UK, Japonská
studia

Věra, FF UK, Univerzita
třetího věku

Já už jsem se s korpusem
potkal a musel se tím
prokousávat sám, a teď byla
dobrá možnost zjistit, jak to
přesně funguje.

Už třináct let chodím na
Univerzitu třetího věku, tak
jsem se přišla podívat i na
Den vědy.

Jan, Vysoká škola ekonomická
v Praze

Dita, FF UK, Srovnávací
jazykověda

Na Den vědy jsem se
vypravil, protože mě
zajímalo téma logika a čas,
o kterém přednášel pan
magistr Švarný, kterého
znám. Chtěl jsem si
poslechnout přednášku
právě od něj.

Jdu zrovna z přednášky,
která byla neobyčejně
zajímavým shrnutím tématu.
Je skvělé slyšet někoho, kdo
se svému oboru opravdu
věnuje a dovede vědecký
problém vysvětlit i laikům.

Mája, FF UK,
Jihovýchodoevropská studia

Adéla, FF UK, Český jazyk a
literatura

Přednášky jsem se
zúčastnila, protože
přednášel profesor z naší
katedry a téma mě zajímalo,
týkalo se to Bosny.

V rámci Dne vědy se
účastním skoro všeho, dvě
přednášky už jsem viděla
on-line.

Milan, široká veřejnost

Dne vědy se účastním,
protože předpokládám, že
by mne to mohlo obohatit.

Lubomír, široká veřejnost

Mně se Den vědy moc líbil.
Byl jsem na dvou
přednáškách a na exkurzi ve
Fonetickém ústavu – bylo to
dobře připravené.

Tomáš, FF UK, Obecná
lingvistika/Fonetika

Alžběta, FF UK, Německý
jazyk a literatura

Já jsem byl na workshopu
Co všechno nám může říct
korpus. Bylo to hodně
informačně výživné,
inspirovalo mě to teď k
novým nápadům a jsem rád,
že jsem přišel.

Přišla jsem, protože pracuji
přesně s tím, k čemu
nedávno vyvinuli nové
korpusové rozhraní. To nám
na workshopu právě
představovali, takže se mi to
přímo hodí.

Ondřej, FF UK, Francouzština
a španělština pro
mezikulturní komunikaci

Loni jsem tady byl taky, ale
ještě ne jako student UK.
Musím říct, že ve mně
vzbuzuje hrdost, že jsem
členem akademické obce,
která je schopna dělat
takové zajímavé přednášky.

Těšíme se na
viděnou při třetím
ročníku Dne vědy
Jana, FF UK, Francouzská
filologie, Anglistikaamerikanistika

Je zajímavé, že se na škole
nějakým způsobem
prezentuje věda, která se tu
dělá, a že je možnost takto
to sledovat

Máša, FF UK, Estetika

Celkově byl taky povedený
výběr témat z různých polí –
každý si mohl vybrat, o co
má zájem.

FF UK 2014!

