
Otevřené dveře ke skutečné vědě 
Přírodovědecká fakulta UK podává pomocnou ruku mladým přírodovědcům M I C H A L A N D R L E 

Aby se zaujetí pro přírodu stalo mladému 
člověku vášní a později možná i povo-
láním, je třeba, aby se v jisté fázi spoji l 
s učiteli, kteří jeho nadšení rozvinou 
a upevní. A pokud dostane mladý nadše-
nec možnost poměřit své síly s vrstevníky 
a uspěje, je cesta k vědeckému životu již 
prakticky umetena. Naše fakulta proto 
otevírá své dveře nadšeným středoškolá-
kům, kteří by rádi přešli od f l i r tu s vědou 
k pevnějšímu vztahu s ní. 

Pedagogů ochotných věnovat nastupující 
vědecké generaci svůj vzácný čas je na 
naší fakultě naštěstí celá řada, a díky 
jej ich soustředěné péči poznají mladí 
studenti, jak se dělá skutečná věda. Pod 
odborným vedením si mohou například 
vypracovat vlastní projekt pro Středo-
školskou odbornou činnost. 

Pěkným přík ladem takové úspěšné spo-
lupráce je Eliška Rajmonová. „Soutěže 
SOČ jsem se zúčastnila celkem tř ikrát , 
vždy v oboru geologie a geografie. Poka-
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ždé jsem se díky vítězství v kra jském 
kole dostala do celostátního kola. Se 
svou první prací jsem v celostátním kole 
skončila na 14. místě, o rok později na 
2. a letos na 4. místě. Své poslední dvě 
práce jsem vypracovala pod vedením 
doc. Kataríny Holcové z Ústavu geologie 
a paleontologie, která byla v komisi 
v celostátním kole SOČ, když jsem se 
této soutěže zúčastnila poprvé. Ona 
sama mě oslovila a nabídla mi spolu-
práci na další rok," říká Eliška, která 
v letošním roce nastupuje ke studiu 
geologie na naší fakultě. „Docentka 
Holcová mě zasvětila do studia mik-
ropaleontologie, konkrétně do světa 
foraminifer. Poskytla mi l i teraturu, ke 
které bych se j inak nedostala, umožni la 
mi práci s přístroj i a samozřejmě mě 
vedla při v lastním psaní práce. Díky ní 
j sem se naučila, jaké má mít taková 
práce náležitosti a jak pracovat se 
vzorky a konkrétními daty," popisuje svůj 
kontakt se školi telkou mladá absolvent-
ka pražského gymnázia ALTIS. 

Podobný příběh má za sebou i absolvent 
gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Bole-
slavi Vojtěch Hýbl, jehož letos čeká nástup 
na studium geologie na slavné univerzitě 
ve skotském Edinburghu. ,.S nápadem 
napsat SOČku přišla Dana Kuchaříkové, 
moje profesorka na chemii, já jsem se pro 
něj nadchnul a spojil s dr. Jakubem Tru-
bačem, vedoucím mé práce. Na teoretické 
části jsem spolupracoval s dr. Alžbětou 
Danielisovou z Archeologického ústavu AV 
ČR. S Kubou jsem měř i l izotopické složení 
olova v keltských loukoťových kolečkách 
na hmotnostním spektrometru. Naučil 
jsem se základy práce se spektrometrem, 
analyzovat výsledná data a porovnat je 
s dostupnými informacemi o distribuci 
izotopů olova v Evropě," vzpomíná mladý 
geologický nadšenec. 

Oba studenti byli za své úspěchy 
vysláni na mezinárodní klání mladých 
vědců. Zatímco Eliška Rajmontová se 
zúčastnila celosvětové soutěže CASTIC 
(China Adolescent Science Technology 
and Innovation Contest), která se letos 
konala v Macau, Vojtěch Hýbl byl vybrán 
na Intel ISEF (Internat ional Science 
and Engineering Fair), který se konal 
v amer ickém Phoenixu. Aby takových 
případů bylo v budoucnu co nejvíc, přišla 
vloni fakulta s novým projektem Začni 
(si) s Přírodovědou, ve k terém studenty 
aktivně láká na vědecká pracoviště. # 


