
Příklad inspirativní praxe 

DĚTSKÁ LETNÍ 
UNIVERZITA JUNIORFEL 

(1 A 2) 
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni 

Jiří Tupa, proděkan pro strategii a rozvoj FEL ZČU 
 
 
 
 
 
 

Plzeň, říjen 2021 

Realizováno v rámci projektu „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“, 
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623 



 
2/10 

Obsah 

Anotace ............................................................................................................................ 3 
1. Strukturovaný popis organizace .................................................................................. 3 
2. Slovní popis organizace .............................................................................................. 3 
3. Popis příkladu inspirativní praxe ................................................................................. 3 
3.1. Cíl podpory: ................................................................................................................ 4 
3.2. Forma podpory: .......................................................................................................... 4 
3.3. Hlavní přínos: ............................................................................................................. 4 
3.4. Zdroj financování: ....................................................................................................... 4 
4. Závěry ........................................................................................................................ 5 
5. Přílohy ........................................................................................................................ 5 



 
3/10 

Anotace 

V posledních 10 letech je možné sledovat pokles zájmu o technické obory vysokých škol. 
Technicky orientované školy hledaly a hledají cesty, jak popularizovat technické obory a  
vyhledávat potenciální technické talenty. Jeden z příkladů, je aktivita Fakulty elektrotechnické 
Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2007 se fakulta rozhodla vytvořit jako první na ZČU 
Dětskou letní univerzitu s názvem JuniorFEL, která je určena pro žáky druhého stupně ZŚ. 
Cílem této akce je přiblížit hravou formou dětem základních škol oblast elektrotechniky 
v prostředí vysoké školy, motivovat je k rozvoji vlastního potenciálu a vytipované talenty dále 
rozvíjet v technických oborech tak, aby studovali na SŠ nebo VŠ v regionu.   

1. Strukturovaný popis organizace 

  

Název organizace 
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
elektrotechnická 

Typ organizace Veřejná vysoká škola 

Specifika organizace Poskytování VŠ vzdělání, výzkum, vývoj a inovace 

Cílová skupina - charakteristika 
Zájemci o studium v elektrotechnice, 2.st. ZŠ a nižší 
ročníky gymnázia 

Sídlo organizace Univerzitní 26, Plzeň 

Webová stránka www.fel.zcu.cz  

2. Slovní popis organizace 

Fakulta elektrotechnická (FEL) ZČU je otevřenou renomovanou výzkumnou fakultou 
poskytující komplexní vzdělávání v doktorských, navazujících magisterských a bakalářských 
studijních programech. Její absolventi a absolventky mají výbornou výchozí pozici na trhu 
práce a jsou dlouhodobě vyhledáváni zaměstnavateli nebo úspěšně podnikají. FEL ZČU 
realizuje základní i rozsáhlý aplikovaný výzkum, který má významné a prokazatelné dopady 
do praxe a přispívá k rozvoji naší společnosti v národním a mezinárodním kontextu.  

3. Popis příkladu inspirativní praxe 

Dětskou letní univerzitu FEL s názvem JuniorFEL se fakulta rozhodla realizovat již v roce 
2007, kdy již docházelo k poklesu zájmu o technické obory a bylo třeba zaměřit se více nejen 
na popularizaci technických oborů, ale také na podporu talentovaných žáků v této oblasti. 
Cílem této aktivity je podpořit talentované žáky druhého stupně základních škol a nižších 
ročníků víceletého gymnázia se zájmem o fyziku, techniku a elektrotechniku technické obory 
a motivovat je ke studiu elektrotechnických oborů na střední a následně i vysoké škole.  

Pro účastníky akce je připraven týdenní program v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU 
tak, že během týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními 
poznatky a zajímavostmi z elektrotechniky, energetiky, elektroniky, ale i například robotiky. 

Účastníci se mohou také zhotovit vlastní výrobky, které si odnesou domů. Na závěr akce je 
pro účastníky připravena slavnostní promoce, kde si účastníci přeberou diplomy za účasti 
rodičů z rukou děkana fakulty.  
Samotná výuka probíhá formou bloků, jejichž obsah je následující: 

 Co je elektřina? Jak ji vyrábíme a kudy se dostane domů, jak ji umíme spotřebovat, jak 
působí na okolí, jak vznikají blesky a co je jejich příčinou. Sestavení a programování 
robota ze stavebnice LEGO EV3 podle návodu a pokynů (základní program pro oživení 
robota, algoritmus jízdy, jednoduché úlohy typu sledování čáry, MiniSumo apod.). 

http://www.fel.zcu.cz/
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 Historie komunikace na dálku – od kouřových signálů až k laserové komunikaci. Princip 
šíření rádiových vln, určení polohy na Zemi s pomocí signálů ze satelitů. Využití 
rádiových vln – monitorování polohy letadel ve vzduchu, živý odposlech řízení letového 
provozu, sledování polohy lodí na moři. Krátká exkurze do radiokomunikační stanice 
pro řízení satelitu VZLUSAT a PilsenCUBE II. Jak vybrat televizor a mobilní telefon? 

 Soutěžní část: hon na lišku (stavba vyhledávacího zařízení a vyhledání ukrytého 
vysílače), orientační běh podle souřadnic z GPS přijímače. Energie a výkon, jednotky, 
energetické zdroje na Zemi, doprava energie na velké vzdálenosti, možnosti výroby 
elektřiny, energetické nároky lidstva.  

 Soutěžní část: energie a výkon člověka – zkušební jízda na rotopedu. Ukázka 
elektrických vozidel (motokára, koloběžky) a jejich konstrukce, Teslův transformátor, 
robotické systémy, mechanický modelu výtahu. 

 Stavba modelu Solenoid Engine (stavebnice Merkur a části vytisknuté na 3D tiskárně), 
stavba a ovládání zařízení pomocí zařízení s Arduino a tabletu, modifikace programu 
pro Arduino, technologie palivových článků, solární a větrná energetika, auta na 
destilovanou vodu, termo fotografie. 

 
Od roku 2019 byla tato aktivita formou dětských letních škol přenesena mimo prostory fakulty 
do vybraných středních škol Plzeňského kraje (JuniorFEL 2). Konkrétně v roce 2019 proběhla 
tato akce v prostorách Střední průmyslové školy v Klatovech a v roce 2021 v prostorách 
Střední průmyslové školy v Tachově. Tímto se snažíme akci zpřístupnit i dětem v místech, 
které neumožňují každodenní dojíždění do Plzně. Samotný program je oproti akci pořádané 
na ZČU upraven pro místní podmínky. Děti se tak v průběhu pěti dnů dozvědí: 

 Jak si vytvořit elektronickou vlaštovku. 

 Co jsou to chytré oděvy. 

 Jak se staví a programují Lego stavebnice. 

 Jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů. 

 Jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU. 
Akce je zakončena prohlídkou laboratoří FEL a předáním účastnických listů. 

3.1. Cíl podpory: 

Hlavním cílem podpory je motivace dětí se zájmem o technické obory a rozvoj talentovaných 
žáků.  Podpora je zaměřena na realizaci programových aktivit, které se hravou formou snaží 
popularizovat oblast elektrotechniky a rozvoj vlastního potenciálu talentovaných žáků. 
Demonstrovat atraktivní a zajímavé možnosti  technického vzdělávání na středních a vysokých 
školách v regionu. 

3.2. Forma podpory: 

Podpora je realizována formou vícedenní akce, která má podobnou formu jako příměstský 
tábor. 

3.3. Hlavní přínos: 

Hlavním přínosem této akce je, že žáci mohou nahlédnout do vysokoškolského prostředí, 
poznají laboratoře výukové prostory fakulty, získají povědomí o moderních trendech 
v elektrotechnice. Seznámí se s odborníky v dané oblasti, naváží osobní vztahy a mohou i po 
skončení univerzity dále s odborníky komunikovat v oblastech, které talentované žáky 
zajímají. Tím můžeme významně pomoci při rozhodování o dalším studiu, které může být 
zaměřeno technickým směrem, pokud tak zatím neuvažovali.  

3.4. Zdroj financování: 

Akce je financována zejména z příspěvku kraje, města a částečně i z vlastních zdrojů fakulty. 
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4. Závěry 

Podstatou tohoto příkladu inspirativní praxe je ukázka způsobu, jakým lze motivovat žáky 
základních škol pro technického vzdělávání nebo k vědecké práci. Podchytit talentované žáky 
se zájmem o technické obory a umožnit jim rozvíjet se i po skončení aktivit, mimo dětskou 
univerzitu. Tento koncept v současné době realizuje více fakult, a to nejen ze ZČU. Některé 
aktivity, které tvoří součást programu lze realizovat různou formou prostřednictvím dalších škol 
v rámci výuky fyziky nebo volnočasových aktivit. Na druhou stránku některé aktivity jsou 
typické pro vysokoškolské prostředí a mohou být tedy hůře přenositelné.  

Na závěr si dovoluji citovat z několika dopisů rodičů, které jsme dostali: 

„Náš syn domů chodil nadšený a plný zážitků. Vyprávěl, co všechno si mohl vyzkoušet a jak 
moc ho to bavilo. Prohlídka v laboratořích ho nadchla. Často jsem doma dostávala kvízové 
otázky :o). Ještě jednou moc děkujeme za pestrý program a jak byla akce připravena.“ 

„Dětská letní škola, kterou jste letos v Tachově organizovali, ho doslova nadchla, a hlavně 
velice obohatila. Každý den podrobně vyprávěl, co se dozvěděl, co ho zaujalo, co se vyrábělo 
atd. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla návštěva laboratoří přímo na fakultě.  Syn právě 
teď nastoupil na šestileté Gymnázium v Tachově a jsem si jistá, že letní škola bude určitě hrát 
roli v tom, kam bude směrovat svoje další vzdělávání.“ 

„David není táborový typ, ale Vaším programem jste ho prostě dostali. Pokud bude příští rok 
šance, určitě se prý velmi rád zase zúčastní. Stejně nadšený byl také jeho spolužák Dan, který 
se letní školy také účastnil. Ještě jednou moc děkuji za akci, přístup a trpělivost, zkrátka za 
všechno.“ 

Jako hlavní benefit této akce je, že někteří talentovaní účastníci naváží vztah s pracovišti FEL 
již během studia ZŠ či gymnázia v regionu a následně se zapíšou ke studiu na FEL ZČU.  

 

5. Přílohy 

 Odkaz na webové stránky akce: https://juniorfel.zcu.cz/ 

 Poster vytvořený účastníky Dětské letní školy v Klatovech a Tachově  

 Fotografie z Dětské letní školy FEL v Tachově 2021 
 

https://juniorfel.zcu.cz/
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