Holky na techniku patří, láká studentky nový klip VUT
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Školy

Středoškolačky od technických škol
odrazuje jejich okolí, zjistil výzkum.
Postavit psí boudu z lega, ostříhat vlasy barbínám, vyrobit zubní pastu pro slony, mít v pokoji binec,
pokémona a neřešit to... To všechno chtěla v mládí dívka z nového videa brněnského Vysokého učení
technického (VUT).
Klip má nalákat nové studentky pod heslem Holky na techniku patří. „Hledali jsme způsob, jakým
téma zobrazit, aby od něj náctiletí neutekli po pár vteřinách a aby bylo srozumitelné i pro všechny
ostatní,“ vysvětlil serveru iDnes.cz kreativec Jiří Fiala.
Podle evropského průzkumu, na kterém se VUT podílelo, středoškolačky často od technických
vysokých škol odrazuje okolí či nízká sebedůvěra. „Nevěří si na matematiku a fyziku, a to i přesto, že
naše studie ukázala, že jejich obavy jsou zbytečné. Studentky jsou zodpovědnější, samostatnější a mají
vynikající výsledky,“ říká spoluautorka průzkumu Lucie Hudcová.
Ženy do svých řad láká i pražské České vysoké učení technické (ČVUT). To založilo web
Holkypozor.cz, který upozorňuje středoškolačky na možnosti studia na technických oborech.
ČVUT také pořádá v pátek 10. února na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (Břehová 7,
Praha 1) akci pro středoškolačky s názvem „Staň se na den vědkyní“. MAREK HÝŘ Docent Vlákno
chrání svět, vojáci brání Česko Univerzity po celém Česku se snaží nalákat nové studenty přes videa.
Zvou do klipů i známé tváře.
* Například Herec Michal Kavalčík (na snímku), známý spíš jako Ruda z Ostravy, se v klipu Vysoké
školy báňské – Technické univerzity v Ostravě
představil v roli, v jaké ho lidé ještě neznají. Úspěchy školy herec a zpěvák prezentuje písní coby docent
Vlákno. Všemi oblíbený kantor ve čtyřminutovém videu úspěšně odrazí útok mimozemšťanů.
* Kromě videa, které láká ženy na techniku, VUT už dříve vytvořilo klip, který zaujal na internetu. Krátká
parodie na film Vlk z Wall Street, nazvaná Vlk z VUT, má na Youtube 252 tisíc zhlédnutí. Video zve na
Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. * Na Univerzitu obrany láká video, které si
nechalo vyrobit ministerstvo obrany. Chce tak podpořit vzrůstající zájem lidí o armádu a jejich
vlastenectví. Ministerstvo těchto videí vytvořilo šest. Některá zvou nejen na univerzitu, ale také do
armády nebo do aktivních záloh. Společným heslem všech klipů je zvolání: „Bráníme svět, jaký znáte.“
Klipy běží od listopadu také v českých multikinech.

