
Závěrečná zpráva 

Mezinárodní den kvantové  fyziky

prezentace ÚPT AV ČR, 12. dubna 2022 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno

vypracovala: Pavla  Schieblová



Mezinárodní den kvantové fyziky

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky (WQD) představili vědečtí kolegové z  Ústav 
přístrojové techniky AV ČR téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových technologií

Termín: 12. dubna 2022, 16:00 – 20:00

V prostorách: Hvězdárny a planetária Brno

Fotodokumentace: K:\etc\_FotoBanka\_eventy\220412-WQD_Hvězdárna

Více info o akci: https://www.isibrno.cz/cs/mezinarodni-den-kvantove-fyziky

Program: 

Věda hrou – experimentální odpoledne, v prostorách foyer hvězdárny

prezentace exponátů oddělení Koherenční optiky a Mikrofotoniky

Sál velkého planetária 

Přednášející  J. Lazar a T. Tyc, ukázky experimentů – J. Pavelka 

Návštěvnost v přednáškovém sále 151 posluchačů  

Cíl akce: propagace a medializace vědy směrem k laické veřejnosti.

Cílová skupina návštěvníků

Ukázky experimentálního odpoledne byly převážně určeny pro širokou veřejnost.

Přednášky pak pro náročnější návštěvníky, kteří již mají povědomí o tématu.

https://worldquantumday.org/
https://www.isibrno.cz/cs/mezinarodni-den-kvantove-fyziky


Mezinárodní den kvantové fyziky - program

Věda hrou – experimentální odpoledne
jednotlivé exponáty představili kolegové návštěvníkům v prostorách foyer 

• skupina Biofotoniky a optofluidiky - Z. Pilát  

• skupina Koherentní lasery a interferometrie  – J. Pavelka, M. Jelínek, 

• skupina Laserové technologie – P. Horník, J. Novotný

• koordinátor za ÚPT- P. Schieblová

Zdeněk Pilát představil ukázky spekter prvků a světelných zdrojů:
- spektroskopie běžných světelných zdrojů a laserů
- kvantová podstata fluorescence látek a laserů 
- kvantový charakter barvení plamene ionty vybraných prvků 

Michal Jelínek představil základní typy laserů:
- He-Ne laser
- TEA laser
- řez laserovým ukazovátkem
- simulace laseru PhET Interactive Simulations

Petr Horník představil stabilizaci laserů pomocí kyvet a iontové pasti:
- návštěvník se seznámil s důležitosti stabilizace laserů
- ukázky absorpce v jodové kyvetě
- model vesmírné kyvety (ESA eLISA)
- Pauliho past
- 3D tištěný model iontové pasti

.



Mezinárodní den kvantové fyziky - program

Jan Novotný představil návštěvníkům vybrané jevy způsobené kvantovou povahou mikrosvěta:
- vnější fotoelektrický jev
- inverzní a vnitřní fotoelektrický jev (princip LED diody a detekce záření pomocí polovodičů)
- kryogenní přebarvování LED
- „zamražování světla" - vliv teploty na fotoluminiscenci

Další stánek byl připraven pro dětské návštěvníky
– sestavení spektroskopu
Návštěvníci si sami slepili svůj spektroskop.
K dispozici dostali návod, papírovou šablonu a úlomek z CD nebo DVD.

.



Mezinárodní den kvantové fyziky - přednášky

Sál velkého planetária Hvězdárny a planetária Brno

• 18:00 „Kvantové technologie - velké téma budoucnosti“
téma představil prof. Josef Lazar
Kvantové technologie v současné době představují pravděpodobně největší průlom v technice, 
na jehož prahu stojíme. 

• 18:40 „Co je kvantová fyzika“
na otázku odpověděl prof. Tomáš Tyc

Přednáška byla proložena ukázkami a experimenty 
 difrakce laseru na štěrbině
 detekce jednotlivých fotonů fotonásobičem
 ukázky spektrální trubice
 Fotoluminescence
 Paulova past.

Přednášky byly vysílány také on-line:  https://www.youtube.com/watch?v=YDhGpc16qrA

(Cca od 10.5.2022 budou přednášky sestřiženy a upraveny do videa, 
které bude dále uveřejněno  i na TY kanále ÚPT).

https://www.youtube.com/watch?v=YDhGpc16qrA


Mezinárodní den kvantové fyziky – medializace akce

Medializace akce

• Český rozhlas Plus 11. 4., 16:03 – pozvánka ředitele Hvězdárny a planetária Brno na úterní akci ÚPT AV ČR v prostorách  
hvězdárny. 

• Český rozhlas Plus 14. 4. 2022, 6:25 - rozhovor
na otázky redaktora Ondřeje Ševčíka odpovídá prof. Josef Lazar a prof. Tomáš Tyc, kteří představili téma kvantové fyziky 
a s ní spojených kvantových technologií.
Rozhovor je k dispozici na odkaze: https://www.isibrno.cz/cs/mezinarodni-den-kvantove-fyziky-0
nebo na odkaze: https://www.isibrno.cz/cs/upt-v-mediich

• Přednášky
v současné době (k 27.4.2022)  mají 3.524 zhlédnutí, 
k dispozici na YT kanále hvězdárny https://www.youtube.com/watch?v=YDhGpc16qrA
po sestřižení do upravené podoby budou dále umístěny na YT kanále ÚPT (cca 10.5.2022). 

• Pozvánky na web a sociálních sítích 
• Web- ÚPT AV ČR: https://www.isibrno.cz/cs/mezinarodni-den-kvantove-fyziky
• FB_UT AV ČR: https://www.facebook.com/UstavPristrojoveTechniky
• Instagram ÚPT AV ČR: https://www.instagram.com/schieblova_upt/?hl=cs
• SSČ AV ČR – Tweet: https://twitter.com/Akademie_ved_CR/status/1512402223325659143
• FB_ SSČ AV ČR: https://www.facebook.com/akademieved/
• Web IN.BRNO.CZ – kalendář akcí Magistrátu města Brna:  

https://in.brno.cz/kalendar-akci/
https://in.brno.cz/mezinarodni-den-kvantove-fyziky/

• Web Hvězdárna a planetárium Brno (HPB): https://www.hvezdarna.cz/
• FB HPB (událost) - https://www.facebook.com/events/335456425228384
• Web MUNI:  https://www.sci.muni.cz/en/all-events/u/world-quantum-day
• CEITEC MU - Events of the Week (jsou uveřejněny na všech fakultách v kampusu)
• CEITEC MU - interní TV obrazovky

https://www.isibrno.cz/cs/mezinarodni-den-kvantove-fyziky-0
https://www.isibrno.cz/cs/upt-v-mediich
https://www.youtube.com/watch?v=YDhGpc16qrA
https://www.isibrno.cz/cs/mezinarodni-den-kvantove-fyziky
https://www.facebook.com/UstavPristrojoveTechniky
https://www.instagram.com/schieblova_upt/?hl=cs
https://twitter.com/Akademie_ved_CR/status/1512402223325659143
https://www.facebook.com/akademieved/
https://in.brno.cz/kalendar-akci/
https://in.brno.cz/mezinarodni-den-kvantove-fyziky/
https://www.hvezdarna.cz/
https://www.facebook.com/events/335456425228384
https://www.sci.muni.cz/en/all-events/u/world-quantum-day


Medializace (plakát, stránky WQD a ÚPT AV ČR) 

Plakát Program na stránkách WQD a ÚPT AV ČR:



Medializace - sociální sítě Akademie věd ČR

Tweet Akademie věd ČR FB Akademie věd ČR



Medializace - sociální sítě ÚPT AV ČR

FB - ÚPT AV ČR (událost pozvánka) FB - ÚPT AV ČR (po akci)



Medializace - sociální sítě ÚPT AV ČR



Medializace

Hvězdárna a planetárium Brno - událost Nazdílení události (HPB) na FB VUT FEKT



Medializace

web MUNI Web IN.BRNO.CZ – kalendář akcí Magistrátu města Brna



Děkuji kolegům, kteří si vyhradili čas pro přípravu i realizaci a prezentovali za

ÚPT AV ČR akci WQD2022.

Zároveň děkuji vedoucím vědeckých skupin a oddělení, kteří byli tak laskaví a 

poskytli čas vědců. 
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