
T-expedice 2020 

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy 
v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, 
orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu. 

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již 
všechno důležité v našem každodenním životě objeveno? 

 

Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si 
vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen. Povinností 
badatelů je aktivně se účastnit online přípravy. 

V roce 2020 pořádá Talnet dvě T-expedice. 1. - 8. srpna proběhne T-expedice v Jeseníku, 22. - 29. srpna v 
Pardubicích. Přihlášku na Pardubickou expedici naleznete zde 

 

Jesenická část T-Expedice 

Lidová kultura Jesenicka v 19. a ½ 20. století na příkladu slavnosti Saatenreiten (etnografická badatelská 
sekce) 

Tento badatelský záměr zahrnuje výzkum věnovaný konkrétnímu lidovému zvyku z jesenického regionu a pokus 
o rekonstrukci daného zvyku ve spolupráci s místními institucemi a spolky. Čeká vás studium knih a časopisů z 
období 19. - 21. století, z velké části v němčině, spolupráce s Vlastivědným muzeem Jesenicka a Státním 
okresním archivem v Jeseníku. 

Podmínkou účasti na prezenční části je úspěšně vypracovaná online příprava a zájem o historii nebo etnografii. 
Výraznou výhodou je alespoň základní znalost německého jazyka. 

Kapacita sekce je omezena na čtyři badatele.  

Garant: Marek Palys, marek.palys@talentovani.cz 

Další sekce do Jesenické expedice budou postupně přibývat. Stejně jako informace o organizaci. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssQ1yOnvT3rWGMqfTUIzXoJyXmjTEXr4EBpeoAyk88J8Vtg/viewform
http://www.talnet.cz/image/image_gallery?uuid=425ab5aa-60cd-4ba5-bca3-f430a5159e7e&groupId=18&t=1582285268969


Pardubická část T-Expedice 

Termín: od soboty do soboty 22.-29. srpna 2020 

Sraz a doprava: Sraz ke společné cestě bude v Praze na Hlavním nádraží před prodejnou jízdenek, nebo v 

Pardubicích. Přesné časy a spoje budou upřesněny. 

Ubytování je zajištěno na vysokoškolských kolejích Univerzity Pardubice. 

Pracovní část budeme trávit v Techneciu. 

Pro účast na prezenční části T-expedice ne nezbytně nutné absolvovat online přípravu.  

Přihlásit se můžete do jedné ze sekcí: 

Pardubicko poslepu aneb Úpravy prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
(architektonická badatelská sekce) 

Zajímáte se o vozíčkáře, nevidomé a jejich životy mezi námi? Pak je tato sekce určena přímo vám! Během T-
Expedice si osaháte chůzi naslepo, důvěru k sobě a okolí i mnoho dalšího! Výzkumným cílem bude zmapování 
města Chrudim po stránce přístupnosti pro občany s různým handicapem a porovnávání různých veřejně 
přístupných míst s již existujícími vyhláškami. 

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze úspěšně vypracovaná online příprava 

Kapacita sekce je omezena na šest badatelů. Garantem sekce je František Tichý, frantisek.tichy@talentovani.cz 

  

Historická badatelská sekce 

Cílem této badatelské sekce je přinést kompletně zmapovaný životopis Františka Josefa Kinského. Čeká vás jak 
bádání v archivních fondech spojených s danou problematikou, tak i čerpání z odborné literatury a práce s 
pamětníky a nakonec i tvorba odborného článku či publikace. 

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze zájem o dané téma, základní znalosti historie, úspěšné 
absolvování online přípravy a vlastní notebook (ten však lze zapůjčit z našich zdrojů). 

Kapacita sekce je omezena na čtyři badatele. Garantem sekce je Vojtěch Kuna, vojtech.kuna@talentovani.cz 

  

Fotochemie rostlinných barviv (chemická badatelská sekce) 

Všimli jste si někdy, že objekty kolem vás mají barvu? A zajímalo by vás, jak tohoto faktu využít při vědeckém 
pozorování? V této sekci se pokusíme sestavit zařízení, které dokáže změřit jednotlivé vlnové délky světla 
procházející chemickým roztokem, díky čemuž docela přesně zjistíme, jaké barvy roztok vstřebává. Takto se 
podíváme hlavně na různé ovoce a zeleninu, u kterých zkusíme rozpoznat jejich barviva. A nebylo by od věci 
zkusit, jak různé proměnné, jako teplota a pH, ovlivní pozorování. 

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze úspěšné vypracování online přípravy, výhodou (nikoliv podmínkou) 
je znalost systému Arduino, zkušenosti s používáním pájky a postupů datové analýzy. 

Kapacita sekce je omezena na čtyři badatele. Garantem sekce je Ondřej Chlubna, 

ondrej.chlubna@talentovani.cz 

  

Robotická badatelská sekce (naplněno) 

Zajímá Tě, jak věci fungují uvnitř? Jsi kreativní člověk, který rád řeší složité problémy? Rád/a uvádíš věci do 
pohybu? Pokud ano, je tato sekce právě pro Tebe! Cílem sekce je návrh a sestrojení robotického vozítka - roveru, 
přičemž cíl vozítka i jeho konečná podoba je v rukou badatelů - tedy Tebe. 

https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html
https://technecium.org/
http://www.talnet.cz/c/document_library/get_file?uuid=3ee2a832-8d70-4909-9683-7eca9752a729&groupId=18
http://www.talnet.cz/c/document_library/get_file?uuid=5f383249-0702-4afd-89f5-a24fb08b13f6&groupId=18
http://www.talnet.cz/image/image_gallery?uuid=913dcedd-f8a5-4f58-a4b2-d5ad11a4d232&groupId=18&t=1582284438025


Sekce je vhodná i pro úplné začátečníky. Badatelé budou seznamováni se součástkami, programováním Arduina 
a 3D modelováním pro 3D tiskárnu, která nám bude k dispozici při konstrukci. Robotická sekce tak představuje 
unikátní možnost navrhnout něco podle svých představ a poté své návrhy realizovat. 

Podmínkou účasti na prezenční části je pouze úspěšně vypracovaná online příprava, není tedy nutné mít žádné 
znalosti z oboru robotiky či elektrotechniky. 

Garantem sekce je Jakub Pánek, jakub.panek@talentovani.cz 

Dokumentační badatelská sekce 

Cílem této badatelské sekce bude mapování činnost ostatních badatelských sekcí během prezenční části T-
Expedice a propagace Talnetu navenek. Hlavní náplní bude tvorba audiovizuálních materiálů a jejich následné 
zpracování do publikovatelné podoby. 

Podmínkou účasti na prezenční části je úspěšně vypracovaná online příprava. Výhodou je alespoň částečná 
znalost tvorby a zpracování videa; vlastní počítač není nutný. 

Kapacita sekce je omezena na šest badatelů. Garantem sekce je Viktor Hvozda, viktor.hvozda@talentovani.cz 

Botanicko-ekologická sekce 

Botanická sekce se již tradičně bude zabývat vegetačně zajímavými lokalitami v oblasti konání expedice, ať už z 
pohledu konzervovaných biotopů či antropogenně ovlivněných stanovišť. Samozřejmostí je komplexní pohled na 
problematiku a propojení s ekologií a fytocenologií. Základem výzkumu je floristický, tedy terénní, průzkum lokalit 
se sběrem dat o složení tamních společenstev a zastoupení jednotlivých významných druhů (např. druhy 
Červeného seznamu). Z takto získaných dat bude provedena vegetačně-ekologická syntéza, která informace 
zařadí do širšího kontextu. 

Expertogaranti: Mgr. Martina Röhlichová, Jiří Rudolf; martina.rohlichova@talentovani.cz 

Na fyziku v týmu - fyikální sekce 

Badatelská sekce bude věnovat svůj čas zajímavým a otevřeným fyzikálním problémům, především rozpracování 
a  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Na rozdíl od školních 
experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na 
týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů 
(jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich 
řešení.  Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet 
ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru. 

Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především 
studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy. S tím souvisí i nezbytná online příprava spuštěná začátkem 
srpna; zabere několik málo hodin, ale bude zásadní při plánování následného výzkumu na T-Expedici. 

Garantem sekce je Ngoc Hung Hoang, ngochung.hoang@talentovani.cz 

 

Přihlášku vyplňte do 30.5.2020, ale neváhejte, protože kapacita sekcí může být naplněna dříve.  

Cena za T-expedici je 700,- Kč. Platbu poukazujte na účet číslo 79530011/0100 s variabilním symbolem 262. 
Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka T-expedice. 

Kontakty na organizátory: 

Štěpán Peterka - stepan.peterka@npicr.cz, 722 967 630 

Vojtěch Tutr - vojtech.tutr@npicr.cz, 777 526 649 

 

http://www.talnet.cz/c/document_library/get_file?uuid=56031ef7-d58d-4028-baa5-4ecd2789f79e&groupId=18
http://www.talnet.cz/c/document_library/get_file?uuid=471267ad-55bf-4f0a-af19-179af3bbec7c&groupId=18
http://www.talnet.cz/image/image_gallery?uuid=02d62721-5d4c-48c4-88db-bb47bf06192f&groupId=18&t=1582284562258
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdssQ1yOnvT3rWGMqfTUIzXoJyXmjTEXr4EBpeoAyk88J8Vtg/viewform

