Jaroslav Heyrovský
bádající, objevující
popularizační přednáška o životě s chemií,
úspěších a nezdarech, o notné dávce štěstí
přeměněné v kousek zlata v podobě Nobelovy medaile...
Přednáší: Ing. Květa Stejskalová, CSc., spoluautorka výstavy Příběh kapky
pracující v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Víte
...co se stalo, když malý Jaroslav s bratrem Leem vyrobili doma v kuchyni salmiak
a poslali jej z bytu ven?
...s kým seděl gymnazista Jaroslav v septimě v lavici?
...s kým hrál na Letenské pláni fotbal?
... kam odjel studovat na univerzitu?
... kdy a kde se seznámil se svou budoucí ženou?
...s jakou kapkou a jak vlastně objevil polarografii, za kterou dostal později Nobelovu cenu?
...jak vypadají různé polarografy, co mají společného a k čemu jsou? ...
co je zobrazeno na Nobelově medaili a diplomu?
...co musíte mít na sobě, když si jedete převzít Nobelovu cenu?

Nevíte ?
Jaroslav Heyrovský nebyl jen tím ctihodným vážným mužem v tmavém obleku, který přebírá z rukou
švédského krále Gustava Adolfa VI. Nobelovu cenu za chemii. Byl živým a zvídavým klukem,
bystrým a netrpělivým studentem, cílevědomým vědcem, ale i manželem, otcem, pedagogem a
kolegou a jak sám dodával, v životě měl hodně štěstí, ať již při volbě oboru, který jej celý život
překvapoval nebo při výběru manželky, se kterou jej harmonicky prožil....
V přednášce zazní mnohé o jeho pestrém životě i vědeckém bádání v oboru polarografie.
Na přednášce představující Jaroslava Heyrovského nejen jako vědce
ale i jako člověka, se to dozvíte.
webová prezentace putovní výstavy Příběh kapky - http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (nar. 1966)
V roce 1989 ukončila studium VŠCHT v Praze
(chemické inženýrství.) Od roku 1989 pracuje
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995
za práci v oboru kinetiky reakcí plyn- tuhá látka
s výstupy do ochrany životního prostředí. Kromě
toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu,
se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci
vědy. Napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům zajímajícím se o přírodní
vědy prakticky se zapojit do odborné práce ve vědě a výzkumu a její pomoc je namířena
i k pedagogům SŠ a ZŠ. Je

podepsána pod řadou akcí, jejichž cílem je podnítit zájem

mladých o přírodní vědy a další vzdělávání, např. školy v oboru výzkumu nanomateriálů,
fyzikálně-chemické workshopy pro žáky ZŠ (programy i pro 1. stupeň ZŠ !) a SŠ, konference
k prezentaci odborných prací studentů pracujících ve vědeckých týmech, pravidelné
návštěvy studentů v ústavu v rámci Dnů otevřených dveří či jiných akcí, organizuje stáže
a praxe studentů ve vědeckých týmech a sama je lektorkou SŠ studentů (např. v projektu
AV ČR Otevřená věda), jejichž stáže jsou zaměřeny na zatraktivnění výuky chemie a fyziky
experimentem. Je autorkou scénářů popularizačních filmů představujících výzkum v oboru
fyzikální chemie ("Věda není nuda") či mladé vědce pracující v ÚFCH JH ("Homo Scientist
jr".), je také iniciátorkou a autorkou několika výstav prezentujících vědu a vědce ÚFCH JH
(např. Nanosvět očima mikroskopů; Jak se dnes dělá vědu u Heyrovských; Deset let žijeme
s Otevřenou vědou), z nichž nejatraktivnější

je unikátní putovní výstava "Příběh kapky"

(2009-2015, dosud přes 11 550 návštěvníků, 15 různých expozic) věnovaná jedinému
českému nositeli Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovskému. V projektu AV ČR
Otevřená věda (III i IV) pracuje jako "lektorka" SŠ stážistů i jako "popularizátorka" v síti
popularizátorů AVČR s působností po celé ČR. O fyzikální chemii přednáší studentům
i pedagogům, na veřejnosti popularizuje vědeckou práci v přednáškách či ve vystoupeních
v televizi, rozhlase nebo také přímo v terénu účastí v různých programech jako je Muzejní
noc, Chemický jarmark, Věda v ulicích aj. Oblíbenou se stala její popularizační přednáška
"Jaroslav Heyrovský bádající, objevující" (od roku 2009 ji přednesla více než 60krát pro 2855
posluchačů). Od léta 2010 je členkou Rady pro popularizaci vědy AV ČR, poradního orgánu
Akademické rady AV ČR pro popularizaci vědeckých výsledků, a je také členkou správní
rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. V roce 2010 byla za svou činnost oceněna
porotou soutěže České hlavičky "Zvláštní cenou za mimořádný přínos k popularizaci vědy
mezi studenty" a v roce 2011 získala "Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy
v popularizaci vědy" udělovanou Akademií věd ČR.
Je matkou dvou dětí (syn 30 a dcera 13 let).

