
IX. ro čník "Dne osobností"  

 Na čtvrtek 12. května připravilo naše gymnázium již devátý ročník projektu s názvem "Den 
osobností". Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými 
osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální 
témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky.  

Klasická výuka byla tento den "zrušena" a studenti se on-line systémem předem zapsali vždy 
na jednu besedu - přednášku v každém ze dvou připravených bloků. 

Mezi letošními hosty figuroval armádní generál a bezpečnostní poradce Jiří Šedivý, který 
analyzoval rizika současného vývoje bezpečnostního prostředí zvláště s ohledem dopadu na 
ČR. Aktuálním tématům tzv. Islámského státu se bude věnovala šéfredaktorka časopisu Lidé 
a země Lenka Klicperová, která se jako 1. česká novinářka navštívila syrské Kobaní. Některé 
pořízené záběry byly skutečně silně expresivní a děsivé. Obor práva a zkušenosti soudkyně 
Mezinárodního trestního tribunálu pro válečné zločiny v Haggu představila díky své nevšední 
profesní cestě ústavní soudkyně a dnes předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana 
Janů. Zakladatel nemocnice v keňském Itibo Aleš Bárta prezentoval svoji spolupráci 
s organizací ADRA při humanitární misi v Africe. O „prknech, která znamenají svět“ i jeho 
životní osud, se studenty besedoval herec VČD Zdeněk Rumpík. Svět geofyziky byl tématem 
přednášky významného českého odborníka na zemětřesení a vědeckého pracovníka AV ČR 
Josefa Horálka. Stranou našeho zájmu nezůstala ani oblast sportu. Mistryně světa 
v krasobruslení sportovních dvojic Radka Kovaříková vyprávěla o propojení studia a 
vrcholového sportu. Nechyběl ani populární „cestopisný výlet“. Se zoologem a cestovatelem 
Vladimírem Lemberkem studenti navštívili daleký ostrov Madagaskar. Letošní rok se nese ve 
znamení výročí Karla IV. Tuto osobnost českých i evropských dějin zasadil do kontextu 
středověkých Pardubic historik a pedagog Univerzity Pardubice František Šebek. Téma 
zrození nového života a asistované reprodukce přiblížila Lucie Hejlová ze společnosti Sanus. 
A o víně jako smrtícím nápoji přednášel toxikolog, chemik a nadšený sběratel historek o 
jedech Miloslav Pouzar. Moderní architektuře, ale zvláště účinné prezentaci své práce, 
možnostem studia v zahraniční se věnoval s velkým zaujetím a motivací mladý teoretik a 
architekt roku 2015 Adam Gebrian.      

Dle reakcí studentů se naprostá většina programů vydařila a byla přínosem ve jejich cestě za 
poznáním. Věříme, že i díky tomuto projektu, jeho širokému záběru a pestrosti témat i hostů 
se nám daří rozšířit znalosti a vědomosti našich studentů a motivovat je k dalšímu profesnímu 
vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu. 
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