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Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS a Hvězdárna a planetárium J. Palisy 

pořádají akci

43. konference o výzkumu proměnných hvězd
Hvězdárna a planetárium J. Palisy, Ostrava, 11. - 13. listopadu 2011

Místo konání
Konference se bude konat vůbec poprvé v Ostravě a to v prostorách Hvězdárny a planetária Johana 
Palisy.

Datum a čas 
Začátek konference je naplánován na pátek 11. listopadu 2011 v 18 hodin. (Organizátoři mohou čas 
začátku konference posunout.  Přihlášení účastníci budou informováni e-mailem.).
Konference bude oficiálně končit v neděli 13. listopadu 2011 kolem poledne.

Ubytování
Ubytování je zajištěno ve dvou nedalekých penzionech (Dukát a Motýlek) v ceně 300,- Kč / osoba / 
noc. Dopravu mezi ubytovnou a hvězdárnou obstará objednaný autobus VŠB (v sobotu a v neděli 
ráno).  Ubytování si musí účastníci zamluvit závazně při odeslání přihlášky. Storno je možné nejpozději 
4. 11., tedy týden před začátkem konference. Ubytování se platí při nástupu na ubytovnu v pátek 11. 
listopadu.

Stravování
Stravování během konference bude řešeno v restauraci. Doprava do restaurace i zpět je opět zajištěna 
autobusem (v sobotu na oběd a na společenský večer – večeři).  
Svůj zájem o stravování (obědy, společenský večer) oznamte na přihlášce výběrem některého 
z nabízených jídel.
Snídani bude možné zakoupit na hvězdárně v sobotu a v neděli ráno.

Společenský večer
Bude se konat v restauraci Motýlek v sobotu 12. listopadu po skončení programu. Cena občerstvení na 
společenském večeru (zahrnuje večeři formou obložených talířů, pití nealko a přípitek) je 200,- Kč. K 
účasti na společenském večeru je nutné se přihlásit na přihlášce na konferenci. 
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Jak se k nám dostanete
http://planetarium.vsb.cz/cs/okruhy/o-nas/jak-se-k-nam-dostanete.html

Přihlášky na konferenci
Uvažujete-li o účasti na konferenci, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost prostřednictvím
on-line přihlášky nejpozději do pondělí 4. listopadu 2011, nejlépe však obratem. 

Pokud chcete přispět do programu mluveným příspěvkem nebo posterem (a všichni jste srdečně 
zváni), vyplňte prosím na přihlášce potřebné kolonky. K dispozici je běžná audiovizuální technika 
(dataprojektor, PC).  Příspěvky i postery z konference budou sebrány a vydány jako sborník se 
zajištěnou indexací příspěvků v databázích Simbad a Smithsonian/NASA's ADS.

Soutěž o nejlepší mluvený příspěvek
Tato konference bude oživena jak pro přednášející, tak pro posluchače novinkou, u nás ojedinělou. 
Abychom podpořili především studenty astronomie a astrofyziky u nás, vypisujeme soutěž o nejlepší 
mluvený příspěvek s finanční odměnou pro vítěze. Všechny odborné mluvené příspěvky (mimo 
zvaných) budou zahrnuty do soutěže o nejlepší řeč. Hodnotit budou všichni posluchači a vítězem se 
stane ten přednášející, který dostane nejvíce hlasů. 
Zde jsou pravidla soutěže: 

 Příspěvek se musí týkat proměnných hvězd, AGN či extrasolárních planet, teorie či pozorování
 Délka příspěvku 20 až 30 minut
 Bude se hodnotit 

o schopnost přesvědčit publikum o důležitosti svého výzkumu
o způsob podání
o všeobecná zajímavost
o schopnost dodržet čas přednášky
o schopnost odpovídat na dotazy

První tři ocenění obdrží diplom a finanční odměnu 3000,- Kč (1. místo), 2000,- Kč (2. místo) 
respektive 1000,- Kč (3. místo). 

Volby do výboru Sekce PHE ČAS
Letos uplynou tři roky od posledních voleb do výboru Sekce a podle našeho jednacího řádu je nutné 
uspořádat volby nového vedení.  V rámci konference se tedy uskuteční volební plenární schůze Sekce 
PHE ČAS. V rámci ní můžete volit prezenčně. Pro ty členy Sekce, kteří se nemohou dostavit na 
konferenci je možnost volit korespondenčně / elektronicky. Více informací bude zveřejňováno na 
http://var.astro.cz .

Další organizační pokyny
Při prezenci účastníci platí konferenční poplatek 200,- Kč,  kdo se bude chtít zúčastnit již tradičního 
sobotního společenského večera, bude hradit 400,- Kč (200,- Kč za společenský večer).  V ceně 
konferenčních poplatků je doprava autobusem mezi ubytovnou, hvězdárnou či restaurací a hvězdárnou, 
občerstvení a další konferenční tiskoviny a materiály.

http://planetarium.vsb.cz/cs/okruhy/o-nas/jak-se-k-nam-dostanete.html
http://var.astro.cz/
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Kontaktní adresa
Své dotazy, poznámky a připomínky směrujte na adresu:  
Luboš Brát, tel: 776 323 365, e-mail: brat@pod.snezkou.cz (týkající se programu), případně na 
Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium J. Palisy, e-mail: tomas.graf@vsb.cz (týkající se místní 
organizace)

Příloha 1: Návod jak přednášet a hodnotit přednášku

mailto:brat@pod.snezkou.cz
mailto:tomas.graf@vsb.cz


Doporučení pro přípravu přednášky
Prof. Todd Thompson, Ohio State University

překlad Ondřej Pejcha

1) Identifikujte hlavní a zásadní myšlenky, které chcete sdělit. Co chcete, aby si posluchači z vaší 
přednášky odnesli? Vraťte se k těmto myšlenkám na konci přednášky a spojte je s argumenty, 
které jste během přednášky prezentovali.

2) Předložte posluchačům ústřední příběh či konflikt, abyste je zaujali. To znamená, že 
seznamíte posluchače s nějakým problémem a pak pokračujete vysvětlováním, jak jste tento 
problém řešili, budete řešit anebo jak vaše práce nastiňuje možná řešení v budoucnu.

3) Sestavte jasnou logickou osnovu.
4) Snažte se pochopit, jak vaše práce zapadá do historického kontextu daného oboru a jak tvoří 

součást jeho vývoje.
5) Zjistěte, co musí posluchači znát, aby pochopili přechody mezi jednotlivými slidy, a připravte 

je na ně.
6) Na každý slide dávejte jenom věci, které znáte a 100% jim rozumíte. Prostudujte si vaše slidy 

a snažte se předvídat případné dotazy.
7) Nedávejte na vaše slidy obrázky přímo převzaté z vašich článků, pokud nejsou pedagogické 

nebo neobyčejně jednoduché. Pokud potřebujete ukázat složitý obrázek, připravte na něj vaše 
posluchače.

8) Zkoušejte si přednášet. Věnujte přípravě dostatek času.
9) Mluvte plynule. Studujte svůj obor a příbuzné obory. Nastudujte si významné články a snažte 

se je spojit s tím, co znáte.
10) Odstraňte vady řeči (ehm, samozřejmě, jako apod.)
11) Dopředu si připravte příklady a analogie pro všechny hlavní myšlenky a zapamatujte si je. 

Spočítejte si hodnoty důležitých veličin a mějte je připravené pro případ dotazů. Buďte 
připraveni ilustrovat hlavní myšlenky či tvrzení pomocí jednoduchých řádových odhadů. 
Buďte schopni odvodit ústřední rovnice na tabuli, pokud by toho bylo zapotřebí. Mějte 
připravené záložní materiály (obrázky) nebo se naučte načrtnout vhodné grafy na tabuli, 
abyste podpořili vaše hlavní myšlenky.

12) Pokud dostanete dotaz, tak nejprve poslouchejte. Nechte tazatele dotaz dokončit, aby ostatní 
posluchači věděli, o co se jedná. Chvíli vyčkejte, zamyslete se a ukažte posluchačům, že 
přemýšlíte. Až pak odpovězte na dotaz.



Jak ohodnotit přednášku?

Ondřej Pejcha

Návod, jak vnímat přednášku a jak si případně vyzkoušet erudici přednášejícího, je částečně zřejmý z 
doporučení pro přípravu přednášky. Pro inspiraci přinášíme několik dotazů, které by měl posluchač 
klást sám sobě.

1) Jaké jsou hlavní myšlenky, které chtěl přednášející sdělit? Podařilo se mu je sdělit dostatečně 
jasně, abych je pochopil? Jak uváděné myšlenky zapadají do mých znalostí? Když něčemu 
nerozumím, zeptám se. V přednáškové místnosti je nejspíš deset dalších lidí, kteří nerozumí té 
stejné věci.

2) Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy.
3) Podařilo se přednášejícímu předestřit svoje téma tak, aby mě zaujalo? Byla přednáška logicky 

strukturovaná?
4) Rozumí přednášející tomu, co prezentuje? Zná dobře svůj obor? Ví, jak jeho výsledky souvisí 

se zbytkem astronomie? Jeho znalosti mohu vyzkoušet dotazem na nějaký detail či si nechat 
znovu detailněji vysvětlit nějakou myšlenku.

5) Dodržel přednášející určený čas své prezentace? Pokud ne, sobecky si přivlastnil čas, který 
náleží jiným.

6) Dokáže přednášející srozumitelně a korektně odpovědět na dotazy?


