
Studentská konference k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra 
Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 
 

  1 / 4 

Průvodce pro prezentující 

 

Vážený účastníku, 

níže Ti zasílám pár užitečných informací k nadcházející konferenci, která se koná 

20. listopadu 2012 v pardubickém Klubu 29. 

 

Cesta do Klubu 29 

Klubová scéna a bar Divadla 29 má adresu Sv. Anežky České 29, 

Pardubice; nachází v ulici naproti Dobré čajovně. Z hlavního 

(vlakového) i autobusového nádraží se tam dostaneš linkou č. 13 

MHD, když vystoupíš na zastávce Krajský úřad – přejdeš ulici 

směrem k Úřadu, pak pořád rovně a u Čajovny doprava; další 

možností jsou linky č. 6, 9 a 12, kde vystoupíš na Náměstí 

republiky a pokračuješ přes starobylé Perštýnské náměstí, na 

konci doleva a u Čajovny doprava; pěšky se to dá stihnout asi za 

25 minut. 

 

Občerstvení 

Guláš k obědu a něco dalšího na zub, dvě minerálky, nebo piva, limonády, džusy budeš mít 

zadarmo. 

 

Prezentace 

Laserové ukazovátko, projektor a flipchart budeš mít k dispozici. Prosíme, ať Tvá prezentace 

nepřesáhne 25 minut; čas na otázky (diskuse) je v programu vyhrazen na několika místech 

zvlášť. 
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Program konference 

 

Dopoledne 9:00-13:30 hod. 

 

8:55 Zahájení konference: Patrik Čermák 

9:05-10:00 Úvodní přednáška - Filip Grygar: Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 

 

Studentské příspěvky  

Moderátor Filip Grygar 

1. Kateřina Šraitrová: Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů (10:05 - 10:30) 

2. Patrik Čermák: O struktuře atomů a molekul (10:35 - 11:00) 

-   Diskuse (11:05-11:20) 

Moderátor Patrik Čermák 

3. Michal Černý: Prolegomena k metodologii axiomatického budování fyzikálních 

modelů (11:25-11:50) 

4. Kamil Daněk: EPR-paradox a úplnost kvantově-mechanického popisu fyzikální reality 

(11:55-12:20) 

-   Diskuse (12:25-12:40) 

5. Miroslav Dočkal: Kodaňský výklad kvantové mechaniky jako výzva determinismu 

(12:45-13:10) 

-   Diskuse (13:10-13:20) 

  

 

Oběd 13:30-14:30 hod. 
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Odpoledne 14:30-18:00 hod. 

Moderátorka Kateřina Šraitrová 

6. Petr Švarný: Bohr a jazyk fyziky (14:30-14:55) 

7. Marek Žák: Bohrův rámec komplementarity v Como přednášce z roku 1927 (15:00-

15:25) 

-   Diskuse (15:30-15:45) 

8. Filip Zrno: Bohrovo stanovisko chápání objektivity (15:50-16:15) 

9. Dominika Grygarová: Niels Bohr a Jacques Derrida: srovnání dvou anti-epistemologií 

(16:20-16:45) 

-   Diskuse (16:50-17:05) 

10. Kristýna Čejdová: Niels Bohr a Edgar Rubin (17:10-17:35) 

11. Michal Pacvoň: Synchronicita - Jungova teorie komplementární povahy psýché 

a hmoty. Zkoumání souvislostí mezi fyzikou a psychologií. (17:35-18:00) 

-   Diskuse (18:00-18:15) 

Ukončení konference 
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Kontakty 

Budeš-li mít nějaký problém, můžeš se s námi spojit na číslech 736 754 787 (Patrik Čermák), 

nebo 774 323 585 (Filip Grygar). 

 

Těšíme se na viděnou s Tebou. 


