E01: Parazit
Více k tématu:
Texty Julia Lukeše v časopise Vesmír:
https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/l/lukes-julius.html

Vojna a mír v našich střevech
| Rozhovor autorky s Juliem Lukešem v Deníku N |
https://denikn.cz/139760/vojna-a-mir-v-nasich-strevech-mikrobi-ovlivnujizdravi-mozek-i-chovani-rika-biolog-jsou-i-klicem-k-alzheimerovi/

O parazitech a lidech - Jan Votýpka [Triton, 2018]
(Magnesia Litera 2019) - Kniha rozhovorů Živly české vědy, Edice N (spoluautorka
Lenka VrN)

Živly české vědy [Edice N, 2020]
rozhovory s českými vědci, spoluautorka Lenka Vrtišková Nejezchlebová

V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu "Vetřelci" režiséra Jamese Camerona, včetně původní
hudby Jamese Hornera
fragment písně “Tse Tse” od Jana Vodňanského a Petra Skoumala
fragment písně Born Slippy od skupiny Underworld
informace na základě textů z Deníku N a časopisu Téma

JULIUS LUKEŠ
Je profesorem parazitologie. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy. Působí v Parazitologickém ústavu AV ČR a na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Působil v několika
akademických institucích v zahraničí, má na kontě řadu významných
vědeckých publikací. Je členem Učené společnosti ČR.
Foto kredit: Pavlína Jáchimová | Biocentrum AVČR

E02: Mars
Pokud vás tento díl zaujal,
doporučujeme:
Tvorba Julie Novákové:
https://www.julienovakova.com/cs/

Texty Julie Novákové pro časopis Vesmír:
https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/n/novakova-julie.html

Život je jen (velká kosmická) náhoda. Nebo ne?
| Rozhovor s Julií Novákovou v Deníku N |
https://denikn.cz/602646/zivot-je-jen-velka-kosmicka-nahoda-nebo-ne-svedkyni-a-scifistkou-po-stopach-zivota-ve-vesmiru/

Andy Weir: Marťan (audiokniha) / Ridley Scott: Marťan (film)
Herbert George Wells: Válka světů (audiokniha)

V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky ze seriálu Červený trpaslík režiséra Andyho De Emmonyho
ukázku z projevu Jiřího Paroubka ze schůze ústředního výboru ČSSD
z roku 2005
fragment písně Věry Špinarové “Raketou na Mars”

JULIE NOVÁKOVÁ
Bioložka, popularizátorka astrobiologie, autorka sci-fi povídek a románů
(např. trilogie Blíženci) a povídek (sbírka Světy za obzorem). Editovala
několik antologií. V posledních letech píše v angličtině. Vystudovala
biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde přednáší o
astrobiologii. Stará se o popularizaci astrobiologie v rámci Evropského
astrobiologického institutu.
Foto kredit: Gabriel Kuchta, Deník N

E03: Jedy
Pokud vás tento díl zaujal,
doporučujeme:
Cukr může zabíjet častěji než arsen
| Deník N, leden 2020. Lenka Vrtišková Nejezchlebová |
https://denikn.cz/268785/cukr-muze-zabijet-casteji-nez-arzen-toxicky-jei-strach-pusobi-jako-jed-rika-toxikolog/

Migrující křepelky – pochoutka která zabíjí
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-11/migrujici-krepelkypochoutka-ktera-zabiji.html

Články Miloslava Pouzara v časopisu Vesmír:
https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/p/pouzar-miloslav.html

Miloslav Pouzar: Kalich hořkosti [CERM, 2013]

Další zdroje informací:
www.sciencedirect.com, www.nationalgeographic.com, www.who.int,
www.pnas.org, en.wikipedia.org

MILOSLAV POUZAR
Je profesorem toxikologie. Vystudoval Fakultu chemickotechnologickou na Univerzitě Pardubice, kde dodnes působí v Ústavu
environmentálního a chemického inženýrství a přednáší toxikologii
studentům. Popularizaci historie svého oboru se věnuje i ve volném
čase. Je autorem knihy Kalich hořkosti.
Foto kredit: Gabriel Kuchta, Deník N

E03: Jedy
V tomto dílu jste slyšeli:
ukázku z českého filmu "Maryša" režiséra Josefa Rovenského z roku
1935, produkce: Monopol
informace z textů Deníku N a časopisu Vesmír

Natočeno a vyrobeno ve studiu BeLoud Postproduction Sound Services v roce 2021.

E04: Křoví
Pokud vás tento díl zaujal,
doporučujeme:
Radan Haluzík ed.: Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a
místa mezi místy [Academia, 2020]
Toto je naše místo k žití, jiné už nedostaneme
| rozhovor autorky s Radanem Haluzíkem |
https://denikn.cz/538530/toto-je-nase-misto-k-ziti-jine-uz-nedostaneme-rikaautor-mesta-naruby-proc-se-tryznit-touzenim-po-svete-jaky-neni-a-nebude/

Články Alberta Šturmy v časopise Vesmír:
https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/s/sturma-jan-albert.html

Jan Albert Šturma, Radek Mikuláš: Divoká příroda Prahy a blízkého okolí
[ Academia, 2015]

V tomto dílu jste slyšeli:
úryvek z audioknihy Johna Wyndhama Den trifidů v podání Norberta
Lichého [Radioservis, 2017]
fragmenty písní „Tulácký ráno“ Františka a Jana Nedvědových,
„Igelit“ Jana Nedvěda a „Kladno“ Vladimíra a Richarda Tesaříkových

JAN ALBERT ŠTURMA
Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá
se zejména suburbánní a industriální vegetací, ale také etnobotanikou
bývalých Sudet a zvyšováním biodiverzity intenzivně využívané
zemědělské krajiny. K jeho aktivitám patří propojování botaniky a
ekologie s urbanismem a architekturou. Je aktivním členem “sekty”
Křovinářů.

E05: Záře
Pokud vás tento díl zaujal,
doporučujeme:
Eva Curieová: Paní Curieová [Maraton, 2021]
Česká vědkyně vyvinula zázračnou molekulu s raperským jménem PSMA 617
| Profil Martiny Benešové v Deníku N |
https://denikn.cz/12557/ceska-vedkyne-vyvinula-zazracnou-molekulu-sraperskym-jmenem-psma-617-jeji-lek-je-ve-finale-testu-zachranil-uz-stovkymuzu-kterym-rakovina-brala-zivot/

V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu „Atomová katedrála“ [r. Jaroslav Balík, 1984]
ukázky z filmu „Světáci“ [r. Zdeněk Podskalský, 1969]

MARTINA BENEŠOVÁ
Ostravská rodačka, vystudovala chemii na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze (a absolvovala přednášky z jaderné chemie na ČVUT), pak
odešla na doktorát na univerzitu do Heidelbergu, kde spoluobjevila
radiofarmakum, které je nyní již ve finální fázi klinických testů pro léčbu
rakoviny prostaty. Německo se stalo jejím domovem. Vede vlastní
výzkumnou skupinu, kterou sdílí Německé centrum pro výzkum
rakoviny a farmakologický gigant Bayer.
Foto kredit: Marek Kučera, Reportér magazín

E06: Moucha
V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu „Škola základ života“ [r. Martin Frič, 1938]
fragment úvodní melodie skladatele Klause Doldingera z německého
seriálu „Místo činu“
informace z textů časopisu Vesmír a deníku Právo

HANA ŠULÁKOVÁ
Vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, nikoliv však entomologii,
ale zoologii se zaměřením na ekologii šelem. S biologickým vzděláním
hledala nějaké pro ni smysluplné uplatnění a našla je
v Kriminalistickém ústavu. V roce 2002 se stala vedoucí oddělení
speciální biologie, přímo k entomologii se dostala při objasňování
nevysvětlených úmrtí a dlouhá léta byla jedinou expertkou svého
druhu v České republice. Dnes již má dvě kolegyně.
Foto kredit: Kriminalistický ústav Policie ČR

E07: Empatie
Pokud vás tento díl zaujal,
doporučujeme:
Paul Babiak, Robert D. Hare: Hadi v oblecích [Academia, 2014]
Kevin Dutton: Moudrost psychopatů [Emitos - 2013]
Martha Stoutová: Sociopat odvedle [Dům Harfa, 2016]
František Koukolík, Jana Drtinová: Vzpoura deprivantů [Galén, 2006]
František Koukolík: Sociálně úspěšní psychopaté [Galén, 2020]
Radkin Honzák, František Honzák: Čas psychopatů [Galén, 2018]
Rozhovory autorky s Radkem Ptáčkem v Deníku N
Nesmíme se propadnout do bažiny beznaděje
https://denikn.cz/494071/nesmime-se-propadnout-do-baziny-beznadeje-uz-setrapi-i-nejvetsi-drzaci-rika-psycholog/
Zanedbávání dětí je časovaná bomba
https://denikn.cz/69269/zanedbavani-deti-je-casovana-bomba-rika-psychologptacek-ublizit-muzete-i-tak-ze-jim-vezmete-lelkovani/

Z nejmenších dětí v ústavech vyrábíme deprivanty
https://denikn.cz/205411/osm-tisic-deti-v-ustavech-jsme-opustili-zbavit-jetraumat-se-nemusi-povest-nikdy-varuje-odbornice/

V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu „Mlčení jehňátek“ [r. Jonathan Demme, 1991]
ukázky z knihy Radka Kedroně „Sněžím! Deník bílé mafie“ [Zeď, 2020]
fragmenty písní „Dr. Jekyll a Mr. Hyde“ Miroslava Žbirky, „Roboti už jdou“ Petra
Jandy a Zdeňka Rytíře a „Medvídek” Oskara Petra a Roberta Kodyma v podání
skupiny Lucie
informace z textů Deníku N

RADEK PTÁČEK
Profesor v oboru lékařské psychologie. Klinický psycholog, soudní znalec, hlavní autor nebo
spoluautor odborných monografií a stovky publikací. Jeho působištěm je Psychiatrická klinika 1. LF
UK a VFN v Praze, University of New York in Prague. V roce 2018 se stal prezidentem největšího
světového kongresu o ochraně dětí.

E08: Mutant
Pokud vás tento díl zaujal,
doporučujeme:
Rozhovory autorky s Martinem Jínkem v Deníku N
Při vyhlášení Nobelovy ceny se mi roztřásla kolena...
https://denikn.cz/462150/pri-vyhlaseni-nobelovy-ceny-se-mi-roztrasla-kolenanastesti-jsem-sedel-rika-cesky-spoluobjevitel-viteznych-genetickych-nuzek/
Tak blízko Nobelově ceně se žádný Čech dlouho nedostal...
https://denikn.cz/461990/tak-blizko-nobelove-cene-se-zadny-cech-dlouhonedostal-martin-jinek-popisuje-heureka-moment-objevu-genetickych-nuzek/
Stručná historie genového inženýrství
| Článek Štěpána Jeřábka v časopisu Vesmír |
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-5/strucna-historiegenoveho-inzenyrstvi.html

V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu „Frankenstein“ [Kenneth Branagh, 1994]
fragmenty písní Pavla Dobeše „Něco o lásce“ a Marka Huňáta a Milana Caise
„Nanopilot“ v podání kapely Tatabojs
fragment hudebního motivu Giorgia Morodera z filmu „Nekonečný příběh“
[Wolfgang Petersen, 1984]
informace z textů Deníku N a časopisu Vesmír

MARTIN JÍNEK
Je profesorem biochemie a molekulární biologie, spoluautorem objevu revoluční metody pro
genetickou editaci Crispr-Cas-9 (tzv. genetických nůžek), za který byla v roce 2020 udělena
Nobelova cena. Vystudoval gymnázium v Třinci, ale už v sedmnácti letech odešel na The Oratory
School v anglickém Readingu. Pokračoval studiem biologie a chemie v Cambridge, doktorát získal
v Evropské laboratoři molekulární biologie v Heidelbergu. V letech 2007 až 2012 působil jako
postdoktorand na Kalifornské univerzitě v Berkeley, nyní vede vlastní skupinu na univerzitě v
Curychu. Má na kontě řadu publikací v nejvyhlášenějších vědeckých časopisech včetně Science
a Nature. Za svou práci obdržel řadu mezinárodních ocenění.

E09: Houby
V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu „Ať žijí duchové“ [Oldřich Lipský, 1977] včetně fragmentů písní
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Žampióny“ a „Hajný je lesa pán“
fragmenty písně Egona Bondyho a Mejly Hlavsy „Muchomůrky bílé“ v podání
kapely Garáž
informace z textů Deníku N a časopisu Vesmír

PETR KOHOUT
Vystudoval botaniku a mykologii na Tartuské univerzitě v Estonsku.
Působí v Mikrobiologickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě
UK. Věnuje se především ekologii hub, soužití hub s kořeny rostlin a
významu hub v ekosystémech. Získal Cenu Neuron pro mladé nadějné
vědce.

E10: Iluze
V tomto dílu jste slyšeli:
ukázky z filmu „Total Recall“ [Paul Verhoeven, 1990]
ukázky z filmu „Samotáři“ [David Ondříček, 2000]
ukázky z divadelní inscenace „Soudné sestry“ [režie Hana Burešová]
fragmenty písně Báry Polákové a Mikiho Jelínka „Nevinná“, Jaroslava Ježka, Jiřího
Voskovce a Jana Wericha „Život je jen náhoda“ a báseň Ivana Wernische „Lež“
informace z textů Deníku N a časopisů Téma a Vesmír

HALINA ŠIMKOVÁ

Vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě UK (předtím ještě několik let
farmacii, animaci na FAMU a absolvovala i scénografický obor Hračka-maska-loutka). Šestnáct let
působila jako kriminalistická znalkyně v oboru analýzy DNA v Kriminalistickém ústavu Praha, v roce
2005 působila v Thajsku v jednotkách Interpolu při identifikaci obětí tsunami. Nyní se kromě forenzní
genetiky věnuje především aplikaci bayesovské inference ve forenzních vědách, spoluzaložila
Centrum pro bayesovskou inferenci 4BIN.

Zdroje použitých audio materiálů:
Hlas robota generuje řečová syntéza EPOS vyvinutá v Ústavu
fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky pod obecnou
veřejnou licencí GNU.
E01 - Parazit
https://freesound.org/people/ERH/sounds/42284/
https://freesound.org/people/Sclolex/sounds/236331/
https://freesound.org/people/julius_galla/sounds/322296/
E04 - Křoví
https://freesound.org/people/matucha/sounds/170247/
E05 - Záře
https://freesound.org/people/Andre_Desartistes/sounds/335357/
https://freesound.org/people/InspectorJ/sounds/400632/
https://freesound.org/people/TiesWijnen/sounds/364903/
https://freesound.org/people/monsterthing/sounds/456382/
https://freesound.org/people/Robinhood76/sounds/66125/
https://freesound.org/people/lwdickens/sounds/269377/
https://freesound.org/people/DJ_sanderson/sounds/539543/
E07 - Empatie
https://freesound.org/people/blukotek/sounds/245445/
https://freesound.org/people/ThunderQuads/sounds/467200/

Zdroje použitých audio materiálů:
E08 - Mutant
https://freesound.org/people/dersuperanton/sounds/433650/
E09 - Houby
https://freesound.org/people/al_sub/sounds/325551/
E10 - Iluze
https://freesound.org/people/temawas/sounds/179874/
https://freesound.org/people/LeandiViljoen/sounds/502081/
https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11_audio.html

Natočeno a vyrobeno ve studiu BeLoud Postproduction Sound Services v roce 2021.

Poděkování
Zvláštní poděkování za spolupráci, výstupní kontrolu a věcné
hnidopišské připomínky patří Pavlu Pipkovi.
Za spolupráci na scénářích děkujeme také Tomáši Dianiškovi a Janu
Havlíkovi.

Natočeno a vyrobeno ve studiu BeLoud Postproduction Sound Services v roce 2021.

