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AKADEMIE VĚD ČR HLEDÁ MLADÉ VĚDCE!
OTEVŘENÁ VĚDA AKADEMIE VĚD ČR

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE

Představujeme 20 talentovaných středoškoláků a vysokoško-

láků, kteří v rámci projektu OTEVŘENÁ VĚDA absolvovali  

studentské vědecké stáže na výzkumných pracovištích  

Akademie věd ČR a pracovištích spolupracujících univerzit. 

Studenti se zde zapojili do špičkového výzkumu a pod vedením 

lektorů z řad předních českých vědců se dlouhodobě věnovali 

konkrétním vědeckým tématům z oblasti přírodních věd  

– zejména biologie, chemie, fyziky, matematiky, informatiky, 

ale i geologie a mechaniky. 

Na následujících stránkách si můžete prohlédnout jejich  

medailonky a přečíst si, jak stážisté spolu se svými lektory  

na základě vlastních několikaměsíčních zkušeností s projektem 

odpovídali na otázku:  

„PROČ STOJÍ ZA TO PŘIHLÁSIT SE DO  
PROJEKTU OTEVŘENÁ VĚDA?“

Pokud máte zájem zúčastnit se studentské vědecké stáže 

a být na jejich místě, přihlaste se také! 

Více informací najdete na webu: www.otevrenaveda.cz.



Stážista:  
RADEK KONEČNÝ,  
První české gymnázium 
v Karlových Varech

Lektor: 
Ing. KVĚTOSLAVA STEJSKALOVÁ, CSc.

VVVVVVVVěědeckkkkáá sssttáážž: 
 CCCCCCHEMIIIII AAAA FYZIKUUU  SSSSEEEE LLLLZZZEEEE  UUUUUUUUUUUUČČČČČIIIIITTTT 
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 EEEEXXXPPPEERRRIIMMMMMMEEEEENNNNT 

 Vědecká stáž: 
 CHEMII A FYZIKU SE LZE UČIT 
 ZÁŽIVNĚJI ANEB CO DOKÁŽE 
 EXPERIMENT 
ÚÚssstavv fffyyzikálnní cchehemmmimiim e J. Heyrovvvvvvvsvsvsvvsvvvvvvvsvvvsvvv kékéékékékkééhhohohohohhohohohhoo AAAAAVVVV V V ČČČRČRČRČRČRR, ,, , vv.v. vvv. ii.i.,, PrPrahhahahahhaaaaa aa



PPP„PP„Prororororororoooototototototototototototožžžžžežežeežežežeže ddddddddíííkíkíkky y y prprprojojojekekekekktttutuututu OOOOOOOOOOOtetetetetet vřvřvřvřvřeeennennnnáááááááááááá

věv dada jjjjsesesemm m nananačečečerprpalal ooprprprravavava dddudddddud  

mmnmnmnmnmn hohoho o nonovýývýchch zzkukušešenonoststtí.í. 

PPoPoP znz alal jsem spspouststy y ododbobornnnníkíkíkíkíkíkkůůůůůůůů,ůůů,ů,ů,, 

ktkteřeřřří íí í sisiss ddokokázázala i poradidit t t t t t sssss ss s s s s s s mmmýmýmýmýýýýmýmýmýmmýmmmýmmýmýmýýýmimimimimi 

nejzzáálálá ududněněnějšjšj ímími i dododododododododododoodooootttatatatatatatatatatatattataaazzzzyzyzyyzy. 

Otevvřeřeřeeřenoononooooouuuuuuu u u u u u u věvěvěvěvěvěvěvěvěvěvěvvěvěědddududududddu ddopporučuji 

všvšvšvšvšvšvšvššeeeemememememmememememmememmmm mmmmlllladýým m lidem,m  stututuudededeededddentntntnntntntůůmůmůmůmůmmmm,,,

ktktktteeří jsou ochchototninini pppppppoozozozzoznánánánánávavavavaavavatttt t t nnnonononnn vééévévééé 

vvěvěcici a tvrvrděděděděěěě ddddddddddříříříířířířířířířířířítttt t nananaananana sssssssvvvvývývýchch 

výýývývývvývývvvvvývývýýýýýýýssstststststttstttttststtupupupupupupupupuppppececececececececee h hh hhhhhh zzzzezezezezezezzz ssssssssssssssstttááááátátátáttttát žžežežežež .“.“.“ 

„Protože díky projektu Otevřená  

věda jsem načerpal opravdu 

mnoho nových zkušeností. 

Poznal jsem spousty odborníků, 

kteří si dokázali poradit s mými 

nejzáludnějšími dotazy. 

Otevřenou vědu doporučuji 

všem mladým lidem, studentům,   

kteří jsou ochotni poznávat nové   

věci a tvrdě dřít na svých 

výstupech ze stáže.“ 



plp ánujujujeteteetttetteeteteeeeeeeeeee a spololollllllleečečeče nněě rrrrrrrrrrrrreeeeaeaeaeaeaaeeeaeeaeaeaeaeaealilililililililililizuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzujejejejejeejeejejeeejeeeeejeejjejjetetetetetetetetetettetteteteeetee tttttttttttttttakakakakakakkakkkkkkakkakkkkkkkkkkkkk  

„t„trochhhuu jinné“ exxxxxxxxxxpepepepeeppepepeeririririiriririririiriririrririririrrrir mmemmmememememememmemeeememmementntnttntntntntntnnnnn y.y.y.y.yyy.y.yy AAAAAAAAAAAAAAAAAAA tttttttttttttto oo všvšvšvšvšvšvšvšvšvšvšvšvšvšvvšvšše e s sss cícícícícícícícícíccccíícííííleleleleleleleleleeleeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm,m,m,mmmmmmmmmmmmmm,m,m,mm,mm,mm  

aaby y sts uddent bybyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyllllllllll lllll lllll l llllllllllll vtvtvtvtvtvtvtvtvtvttttvtvtvtvvvttaaažažaažažažžažažažažaa enennenn ddddddddddddddo ooooooooo věvěvěvěvěvěěvěěvěvěvěěěěědydydydydydydyddydydydydydydyydydydydydydydyyy, bábábbábábábábábábábábábábábábábááddádádádádádádádádádádádáádádádádádááád nínínnínínínínínínínínínnínnínníínínínnn ,,,,,,,,,

exeexexpepepep iririr memememenntnntntooovovovvvvvvvvvvvvvoovovváááánáánánánánánánánánánnánánánáánnánánáánánánánánáááááná í íííí í í íííííí íííí íííííí aaaaa a aaaaaaaaaaaa bybybybybybybyyybybbybybybyyl llll l ssststststststststttstsststtsttsttstttáláláláláálálálálállálálááláálee e e eeeeeeeeeeeee zvzvzvzvzvzvzvzvzvzzvzvzvzvzvzvzvzvzzvvvvídídídídídídídídídídííddídíddídíddddí avavavavavavavavavaavavavavavavavaa ějějějějějějějěějějějějějějějějějjějšíšíššíšššššíšíšššíšíššíšššš pppppppppppppppppppppprorororororororooororoorobbblblblbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb émy nejjejejeeeeeeeeeeeeeejeeennnnn nnnnnnnnnnnnnn

řešišiš t,t  alele i hhhllleleleleleleleelellleeedadddadaddadadadaadadadadaadadadadadadadaadddd t.tt.t.tttttt.tt.tt.t.tttttttt LLLLLLLLLLLLLLLLLLekkkkkkkkkkekkektototoototototototottotototottotorrrrrrrrorororrrrroorováváváváánnnínínínínínínínínínínnnínínn vvvvvvvv OOOOOOOOOOOOOOOOOteteteteteteeetetetetetetevřvřvřvřvřvřvřřvřřvřvřeneeneenenenennneenennnnéééééé é éééééééé věvěvěvěvěvěvěěvěvěvěvěěvěvěvvěvěěěěděě 

jjjje takak pppror lleeeeekekekekekekkkkkktotototooooooootoootooootooorararaaraaraaaaraaaaaaaaaa nnnnnnnnnnnnnnnnejejejejejejejejejejejejejejeeeeeejeeejjprprppppppprppprpppppppprveveveveveveveveveveevveeeveeveeeeeeeve ooooooooooooooo vvvvvvvvvvvvvv lellelelelelelellllllllllelkkkkékékékékékékkékkékkékékékékéé ppppppppppppppppppppppororororooroororororroorooro cicicicicicicicicicicicicii uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuučččečečeččečečečečečečečečeččeččeníníííííííííníníííííííín sssssssssebebee 

sama a pakkakkkkkkkkkkk jjjjjjjeehhhehehehhhhhhhhhhhhhehooooooo oo ooooo stststststttstststststststsssts ážážžážžážážážžážžžážážážážážážážážá isisisisstytytytytytytytyytyytytyytytytytytyyytytytytytyytyy,,, aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa kkdkdkdkkkdkkkkk yžyyžžyžyžyžyžyžyžyžyžyžyžyyyyyy ssssssssssssssssssssssssseeeeee e eeeeeeeeeee totototototootototototototototootoototottototoo ppppppppppppoodododoodoododdddodoooododooooo ařařařřříí,ííí  

mámáte dvě mmmmmmmmmmmmmmmmmooououuuccchcchchchchchchhhhchchccccchy y jejejejejejejejeejejejejejejejeejejedndndndndndndndndndndndndnddndndndndnnououououououuuuuuuouuouuu rrrrrrrrrrrrrranaannnnoouououououououououuouououououuououuuouououuuuo !“!“!“!““ 

plánujete a společně realizujete tak  

„trochu jiné“ experimenty. A to vše s cílem,  

aby student byl vtažen do vědy, bádání,  

experimentování a byl stále zvídavější problémy nejen 

řešit, ale i hledat. Lektorování v Otevřené vědě  

je tak pro lektora nejprve o velké porci učení sebe  

sama a pak jeho stážisty, a když se to podaří,  

máte dvě mouchy jednou ranou!“

„PPPPPPrrorororrrottoožežež pppppraraaaraaacccccucucuuuuc jejejejejetete-li sse zájemcemmmmmmmmm m m mmmmmmmm mmmmmmmmm

oo vávášš obobooborororo ,, kkktktkttttk eerrrrrýý všakak ještě nennnníí í í íí í íí í í ííííí

prprrp oo oo věvěvěěvvědededededededeeckckckckcckckcc ooouuuuuo pppppráci ddoostatečnně ě ě ěěě ě ěě ě ě ě ě ěě ě ěěěěěěě ě ě

ttetetetetetteetetteteeeorrrrroorororrorooro etetetettetetetetticiciciicicicciccickkkkykykykkkyyykkyykykykykkykykkyyyy, aanannnaanannaaannnii i ppprpp aktiickc y přp iprararararaaraarararaaaavvvvvvvevveeeevvvevvevevvevveveven,n,n,n,n,n,,,,,,  

umumumum sísísísíííísísítetttettetettete ssssvééévéééévvvééévévév mmmmmmmmmmmyyšyšllenín , eexperimemenntntntntttttttttntttttttttttooooooooooooooooooo----

vvávávááánnnínínn , ppohlhlhlllleeeededededed nnnnnna prroobléémm přpřřizizppůůůůůůůůůůůůůůůsssssssssososoosoosssssssssssosoobbibibibib ttt t tt t t 

ststttuuuddeentototoooooovvivviviviviiii... AAAAAAA AA to sse muusísítete nnnnaaaaaaaaaaauauauauaaaauaauaaaaaaa ččičiit!t!ttttt! 

ZZZaZaaaZ ujujujuju moomomoooomoouuututututututu ,,,,, nnneodrrararaaaraaaaaadiddidididiit…t…tt…ttt AAAA ttttakakakkkkkkkkkkkkkkkkak hhhhhhlleledádádáteteeeeee 

nonoonoovvééé ppppppppprorooooosssssstsssss ředkyy,y,y,y,, jakkkakkk ppproroblblblbllllllllllleeeeeeeememmmeeemeeee aatttttikikkikikikkikikikikikkkkkikkkkuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuu u

popopspsaaaaaatatattttaaaaaa , aaaaaaababbbaby bylalaaaaaa ppooocchohopipippiipipipipipipipiiipiipip tttttttteettteteteteteteteeteteteeeeteeeeteteeteteteeettetelnllnnlnnnlnnlnlnlnnlllnlnlnnnllnlnlnlnlnnnlnlnnlnlnnlnnlnnlnnlnlnnlnnlnnáááá,á,áá,ááá,á,áá,á,á,ááááááááá,áá  

„Protože pracujete-li se zájemcem  

o váš obor, který však ještě není  

pro vědeckou práci dostatečně 

teoreticky ani prakticky připraven, 

musíte své myšlení, experimento-

vání, pohled na problém přizpůsobit 

studentovi. A to se musíte naučit! 

Zaujmout, neodradit… A tak hledáte 

nové prostředky, jak problematiku 

popsat, aby byla pochopitelná, 





Stážista:
MARKÉTA DOBROVOLNÁ,  
Biskupské gymnázium,  
Žďár nad Sázavou Lektor:  

Mgr. Monika Klusáčková

 VVVVVVVVVVVVVěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěědddddddddddddddddddddddddeeeeeeeecccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááááááááááááááááááááááááá  sssssssssssssttááž: 
 DDDDDDDDOOOOOOOO HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN CCHEMIIEE  PPŘŘŘEEEECCCCEEEE PAATTŘŘŘÍÍÍÍÍ  
 EEEEXXXXXPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEENNNNT, AANNEEB JAK CHEMMMIIII 
 NEZZZZZZZZZNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHUUTIITT 

 Vědecká stáž: 
 DO HODIN CHEMIE PŘECE PATŘÍ  
 EXPERIMENT ANEB JAK CHEMII  
 NEZNECHUTIT 
 Ústavav ffyzyzzzikiiikikikkkkkikkikikiki álálállnnínííííní cccccheheeheh mmmimimimimmmmmmmm e e J.J.J.J. Heyeyeyrorororovskééhooo AAAAAAAAAAAAAAVVVVVVV V V VVVVVVV VV VV V ČRČRČRČRČRRČRRRRRČRRČRRČRR, , , , ,,,,, v.vvvvv.vv.vvv.vvvv.v.vv. vvvvvvvv.. i.iiii.i.ii ,,,,, PrPrPrPrrrPrPrrPrPrrPrrrrPrahaahaahahhhhhhahahahahhhahhhahaaaaahhahaha a a aaaaaaaaaaaa



„ZZeejjjee mmmmméémémmmémémmméénananaaaaanan ppppppppppppprorototo, , aaababababababbysysystetete pppoozozozoznananann lilili 

kokokokokokkkkkkokokok uuuzuzuzuzuuzzzzlllollolooololooololololo ooooooooobbbbbbbobboobooboboboborururururu nnnebebeboo o přpřpř dededmětu 

, éééévvvevevevevvveveveveeevevveve šššššššššššššškkkkokokkokkokkkokokkkolele, kktktk ererý ý ýýýý ý váávááávávávávááásssss zazazazazajíjíjíjíjíjíjj mámámámámámá zzzzz ttttttéééééé ddrdrdrdruhuhuhhuhhhé ééé éé éé

stsststststsstráráááááááár nnknkknnky:y:y:y:y: pppppppprararararaktktktktktktkticicicicicicickékkékékékéékékéé. JJeJeJeJeJeJeJeeJeJeJeJeeeJJ vvvvvvvvvvvvvvv llelelleleeleeeleeeeeee miiimimmimimmimiiiiiii ddddddddddddůůlůlůlůlůlůlůllll žežžežežžžžeežžžežežežežžežežžžežežeežežežeežžiiitiitititiiitiiii é é é é é é

uumumumumuuměěěětětětětětětět aaaaaa lplplplplplplplpplplpllikikikkkkikikikikikikikikkovovovovovovatattat zzísísskak néééné vvvvěěděděděděědooommmmmmo ooooosososososososoosssosoooo ttitii  

zze školylyyyyy ttttakakaa éééé éé vv v pprprp axaxi,i, aa ttto o jjjejejeejeje ppppppppppřřřřřřřeřeřeřeřeřřřeřřeřeřřesnsnsnsně ě ěě ěěě

tto, co mmmmůžůůůůžůžůžůžžžůžůžůůžůžůžeeeteeeeeeee ee ododd sstátážeže ooččečeeekáááááákááááááááák vvvavavvavavaaat.t.t.tt.t  

DDozvěděěěllllllllllaaa aaaaaaa jjsjjsssssssjssemem sse e mnmnohohhoo užuužužužžžžžžžžžužžžžžužitititttittečečečečečeččč-------

ných věěccí,í aaaaa ddíkíkkky y y y yyyyyy nanananananananananananaaaaaašiišišišišišišišišišišišišišišišišimmmmmmmmmmmmm mm m kkkskskskkkkskkskskskvěvěvěv lýlýlýýýlýlýlýmmm m m m mm mmm

leeektktktktktktktkttktkttororororororororororororoorororororůmůmůmůmůůmůmmůmůmmůmůůmůmůmůůmůmůmůmůmům sssssssseee e ppoposununulala oo vvelelkýkýý kkkkkkkrorrororoorororrrook k kk

kkkkupředduu. SSSStátátátážžžž ž jejejejeejejejejejejejejejjjjjj ppppppppppppppprrrorororororoooorrorrosssstttstsststststtss ěěě ěě ě ěěě ě zázázázázázázáázázáázzábbbbbbabbbb vavavav ,, 

neeneneenenenenenenenene jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjakkkakakaakakakakakkakkakakakoo o o ooooooooo zzzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkz ououououououououuououuušššešešešeššešešešeše íííííníníníníní vvvveee e eeee ššškškškškkkkšškololo e, kkkktetteteterrérérérééérééhohohohohohoohohho 

sesseseseeseesseeeseeeeseesee vvvvvvvvvvvvvššššššišišišššišššiššichchchchhhhhhhchcccc nniininininininin ddddddddddddddddddddddddděěsěsěssssssěěssěě í,íííííí,íí,í,ííí,í,,,, pppppppppppppppppprrrrrráráráárárrrrrrrrrrrrr vvvěvěvěvěěěěvěěěěěěěvv nnnnnnnnnnnaoaoaoooaoaoaoaa papapappapap kkk.kk.

JJJJJeJeJeJeJeJJJ tttttttttttttttttooooooooooooo o něněněěěěěnněnnnněěněněnnněcococcoococcoco, na cco o ssee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkažažažažžžžažažažažaažaaaažžddddýdýddý mmmmměěěsěsěsěssícícícící  

tětěším a obobrorovsvskáákáááká mmoottttttottttivivivvivvviivvacaccaccaacaca e,e,e,e, jjjjjjjakkkkakk  

něěčeč ho dosáháhnonoututttut. VVVVyVyVVyyyyyVyyVyVyyyužužužužžužžžuužužžužžijijijijijijijijijjijijjjjteeettte tttététttttté o o

přpřílíleže itosti!! :)“)“ 

„Zejména proto, abyste poznali 

kouzlo oboru nebo předmětu  

ve škole, který vás zajímá z té druhé 

stránky: praktické. Je velmi důležité 

umět aplikovat získané vědomosti 

ze školy také v praxi, a to je přesně 

to, co můžete od stáže očekávat. 

Dozvěděla jsem se mnoho užiteč-

ných věcí a díky našim skvělým 

lektorům se posunula o velký krok 

kupředu. Stáž je prostě zábava,  

ne jako zkoušení ve škole, kterého  

se všichni děsí, právě naopak. 

Je to něco, na co se každý měsíc  

těším, a obrovská motivace, jak 

něčeho dosáhnout. Využijte této 

příležitosti! :)“



„PPPPP„PProooroorororororotttttotototottttttožžežežee jjjjjaakakakk uuuuuužžžž ž náázezeezeev vv v naaanapopopovíívv --

ddáádáádádáádáádááádáá, , , ,,,, OtOttOtOtOOOOO eeeevevee řeřennánááááááánáánánáánáá vvvvvvvěědddědědddědaaaa aa jejjjeejjejejjjejee vvvvvěěědědědědědda,a,aa, která 

jjjejejeejejejee ooteteteeeeeeeeettevřvřvřvřvřvřřvřvvvřvřvřřřřřeeenenneeee á á á všvššvšememm aa ttttooo o nenejejejennonommmm m

sstststuududenennnnnnnnntttttttůtůůůůtt mm, aaaaaaaaaaalelelelelelelelleleleeeleleleee iiiiiiiiii lllllleekee torrůmmmm.. JJJJJededdiinnnoououoouououuouo  

ppppopopoppppppopp ddmínnnnnnnnnnnkkkkkokokokkkkkkk u jeeeee,,,, žežž  vy sammi mussíttí e e

ccchchchchccc ttítítítítt.t.t. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCChhhhhththhthththhtthhhh ítít ppppřeřeřeřeřeeeeřeředadadadadadadadadaddaaddadadaddadadadattt tt svss é znalostitii 

ssssssrsrsrsrsrsrsssrsrsssrsrrsrrssrss ozozzumumumumumumummmmmmmumumummummmmmmititittitttiititeeelleeeeellelnonnonoon uu u aaaaa aaaaaaa mnmnmnmnmnnmnmnmnnmmmnnohohohohohohhhohooohohohohohohoooohooohohohdydydydydydydydydydydydydydydydyddydyydyyyyyyy zzábavv--

nonononononononooononononononoononononononnonoooou u uuu fofofoforrmmmmmmmmmmmouoououououuuuooouoouooooouu,,,,, chhhhhhhchhchhhhhhhchhcchttítítítítítítítíttítttttttt ttttt tt tttt sese ppřiřiřřiřiřizpzppppůsůůůsůůssůůssůssůsůssobobbbbbbbbobbobobobobobobbbobobobbbbbobbbbitititttittitititititititiiititi  

věěvěěěěvěěvvěvěvěěddddodooooodoodoomomomooommmomomomosssssssstsssssss emmmmmmmmmemmm ssssssssssstututtututututuutttututuuddddededdddedededdddentntntnttntnttaaaa,aa,a,,,,, aaaaaaaaaaaa ttttttttttíímímímmímmmmímímmmmímmmímím vvvvvvvvvvvvvššíšííššššíšíšššššíšímmmmmmmmmmm mmm

vlvvvlvlvvvvlvvvvvvvvvvvvlvvllvv aasasasasasasassaa tnttnntnnnněěěěěě ěě ěě sssssts ále ccchchhhhhhhhchhttttítítítíttítíííííítttt t ttttt tt ppppprrrrprrprpppprprppprppp accaaacca ovovovovooovattaatat sssssámáámámm 

nnnnnnnananannnnannanaaaaaaann ssssobobbbbbobbbbbobě.ěě.ě.ěěěěě.ěěěěěě JJJJJJJe ee až sssssss ppppppppppppppoooododiiivvvvemmmmm,,, kokokokokokokoliliiiilll k k kk

zázázázázázááááááázázáázáázázáázáázázáz žižižižižižižižižižižižiž tktktktktktktkttttt ů ůůůůůůůů zazazazazazazaazaaazzazazz žižižižiižižižižžžižžižžžijejejejeejeejejjejejjjj ttteteteeeeet aaaaaaaaaaaa kkkkkkoooolllllllollolooooololollloliikikiikikiki zzzzzzkkkuk šeeeeešeenononnnoooooooooooststststtstststststíí íí

nanannnananananaaanaaaanaanaaanaanaananaanaaabybybybybybybybybbyydedededededededededdedddddd tetetee ––––––––– aaaaaa ttttttyyy y yyy nenenegagagagg tititivnvní?í? SSSSSSSSSSSSSSSnnnnnanaaaann dddd dd

jjejejejejejeeeeeeeeejeeejeeeeeeeennnnnnn n nnnnnn nn nn nnnnnnnnnnnnn tototototoottto,,,, žeeže jjjjjjjjjsssessesesseeeeeessesemm mmm mm m mmm sesesesesessse ddoo o prprpp ojojekkekkttttutututt  

nnnenneneneeeeneeezzzzzzzazazaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaz pppopoooooooooooooooojjjjjjijjjjjjj la dddřířířířív!v!v!v!v “

„Protože jak už název napovídá, 

Otevřená věda je věda, která je 

otevřená všem, a to nejenom 

studentům, ale i lektorům. Jedinou 

podmínkou je, že vy sami musíte 

chtít. Chtít předat své znalosti 

srozumitelnou a mnohdy zábav-

nou formou, chtít se přizpůsobit 

vědomostem studenta, a tím vším 

vlastně stále chtít pracovat sám 

na sobě. Je až s podivem, kolik 

zážitků zažijete a kolik zkušeností 

nabydete – a ty negativní? Snad 

jen to, že jsem se do projektu 

nezapojila dřív!“ 



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista:  
KLÁRA TUČKOVÁ,  
Gymnázium Mozartova, 
Pardubice

Lektor:  
Mgr. Tomáš Petrásek

VVVěěěěddddeeeecccccccccckkkkkkkááááááá  sssssttáážž: 

PPPPPPPPPRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRROOOOVVVVVÁÁÁ  OOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŮŮŮŮŮŮŮŮŮ  
 Vědecká stáž: 

 PROSTOROVÁ ORIENTACE POTKANŮ
FFFFFFFFFFFyyyzyzyyyyyyyy ioooooooolololololllogigiigiggigigickckckckkckkkký ýýýýýýýýýý ýý ý ýýýýýýý úsúsússúsúsúsúsúsúú tatatatatatatataaavv vvv AAVAVAVVVVVVAVVVAVAAVAVAAV ČČČČČČČČČČČRRR,RRR vv. . v.vv. ii.,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, PPPPPPPPPPPPPPPPPPrarararrarar hahahahahahhhhahahhhahahahhhhhhhhahahahh  



„„„PPPPP„PPPProrrroroooor ttotožeže sse dodoood ststtaananannnnnnnaneeetetee 

dddodoooodoo ppppppprroroststřeředídí,, kkktktk ererrééééé é é obobyčyčyy ejejně 

nnneeeeeeeeemmmmmmmááámmm tete ppříříleležižiittot sststttt nnnavvavštšttštívívitittitit. . 

MMMMááááááááttteteeettetett mmožožnonosststt vybybybbbbbrrrarat t sii zzz ooobobobob růrůrůrů 

ttteett n,n kkkkteterýrý vvásásss zajjíímímímmmmmáá,á aaa kkkkteteett rýrý 

vvávááv s s s bbbabab víví. PoPo aaaabbsolllvvvvovoov váváváníníní zzzzzísíssísíískákáááátteteteteetee 

zkzkzkkzkuuššššššu eenene osostiti aa vvvěddooommmososostititi, ktktkterereréééé 

vávávááváv mmm m ususnanadndní íí nnáslslededdnéé ssstututtt dididiidiiumumm.“..   

„Protože se dostanete  

do prostředí, které obyčejně 

nemáte příležitost navštívit.  

Máte možnost vybrat si z oborů 

ten, který vás zajímá a který 

vás baví. Po absolvování získáte 

zkušenosti a vědomosti, které  

vám usnadní následné studium.“ 



 „Pro ststtuudu enenttytyy jeee ee tttototototo šannnnceceeceece 

 seznáámmimm t sese sss ttímímímmmmímm,, , jajaj kk kkk k k vvvvvyvyvyyvyyypapapapap dddddádádááddá 

 opravvdodoováá vvěděddecccckkkákákáákákáákáá pppppppráráááácecececeeeeeeee,,,

 a co obobnnánn šíí –– aa snnaananaddd ses  

 i rozhodndnd ouut,t,t cco bbbybyby jednononoouuu u chchchchttětěttěli  

 v životě dděělalat.t AAA ppppprro lekkktotoryryyyyyyyyyyyyy  

jje to příležižittot sttt ssseeezznáámiimiimimimimimimimimiimimimiimimmmmimmiitttttttttttttttttttt t t t sssessse 

e zapále  zsse zapálenýýýmmmi zájájájájájájájjájájájájjjjjjjjjjjjememememememememememmmememmemememmmemmeememee cicii oo vvědececkokookou u uu uu    

pprár ci, z ninichchhž ž ž ž žž žž ž ž ž žž žžžžžž ž žž ž nnnněněněněněněněněněněněěěněněnnnn ktteřeří í sesese mmmožožnáná 

 v ko    v bbuddu ououcncnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuu uuu uuuuuu stststtananananouououo jjjejjicch h koleegygyy.“..   

 „Pro studenty je to šance  

 seznámit se s tím, jak vypadá  

 opravdová vědecká práce  

 a co obnáší – a snad se  

 i rozhodnout, co by jednou chtěli   

 v životě dělat. A pro lektory  

 je to příležitost seznámit se  

 se zapálenými zájemci o vědeckou   

 práci, z nichž se někteří možná  

 v budoucnu stanou jejich kolegy.“  





Stážista:  
XUAN LE THANH,  
Gymnázium Cheb,  
Cheb

Lektor:  

Mgr. Jana Lišková, Ph.D.

Věddeeccckkkkkkkkááááááááá ssssstttttáááážžžžž:::: 

VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYUUUUŽŽŽŽIIIIITTTTTTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍÍ KKKKKKKKKKUUUUULLLLLTTTTTTTIIIIVVVVAAAAAACCCEE BUNNĚĚĚĚĚKK 
VVVVVVVVV TTTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉMMMMM IIIIIIINNNNNNNNŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽEEEEEEEEENNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝRRRRRRRRRSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVVVVVVVVVVVVVÍÍ KKKKKOOOSSSTI

Vědecká stáž: 
VYUŽITÍ KULTIVACE BUNĚK  

V TKÁŇOVÉM INŽENÝRSTVÍ KOSTI
FFFFFFFyzyzyyzzzziololololoolooolololoololoooooooooolooololoooooologigigigigigiigiggigigigigigiigickckckckckckckckckckckckckckckkckckckkkkkkkckckkkkkckkkkkkkckkckckckkkkkkkcckkkkkkýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ýýý ýý úúúsúsúsúúúúú tatat v AVAVAVVVV ČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČR,R,R,RRRRRRRR,RRRRRRRRRRRR,R,RRRRRRRRRR  v. v. i., Praha 



P„PProrototot žeže mmoožžžžžžžžžžžnnononononooonostssststttttttstts , , ddddddododokokokokoncncncce e 

na střtředední šškkkokokooooooooolelleele,,,, ppprprprprppp acacacaca ovovatat 

ve výzýzkuk mnýýýcýccccccccchh h h h hhh lalalalalaaabobooborrraraatototooříříříř chchch 

AAkAkAkAkAkAkAkAkAkAkAkAkkAAAAAkAkAkkAAkAkkAkAkkAkAkAAkAkadaddaddadadadadaddddadadadadaaddadaaaddaadddaddddddaadeeeeeemeeeeeeeeeeee ie věěděddddd,,, seseseseseessss nnneneneeneee askykykyytntnttntnt e eee

jjjjejejejeeeejejeejejejejeeejejennnnnnn tak každééémmmmmmmmmmmmmuuuuu,u,,,,u ooooooooooooooddd ddddd tttotototohoohohoho  

jje tu Otevřennnááááááááá vvvvvvvvvěděděděděddědě aaaa,a,a kkkkkteteroroor uuu u 

hodnd otím veelliicicccccccccccceeeeeeeee eee popopopopopopopopopopoppp zizizizzizitititititivnvnvnvnvně.ě.ě.ě.ě  

Leektktořřřii i i jsjsjjjjj ou ppppřřřříříříříříííříříjejjejejejeeejeemmmnmnmnmnmnmmm í,í,íí mmililí,í  

aa a a aaaa a dododododoodododododooddoddddodooookákkkk žožou váásss s uuvuvuvuvvvvuvvvvvéééséséséssésééssséséstt t ttt dododododo tttttémémémémmatataatatu.u.u.  

ZíZíZíZíZíZíZííZíZííZííZíZZíZííííííísksksksksksksksksksskskkskkkkkksskskskskskkkskksskskkskksskskkskkkkkáátátáátátátátátátátáttátátátátáttttáttátátátátáttátátátááááááááááááááá e přp edeeevvvvvvšššššššíšíím m ccececececennnnnééé ééé věvěvěvěěvěvěvěvěvědedededededdeddeckkckckkkkkkckckckkc ééééé éé ééééé é é é

zkzkzkzkzkkzkzkzkzkzkzkzkzzkzkkzzkzkzzzzkuuuuušušušuššušššušušušuušušušuššuššššššuššuššuuuuuuušššuuššušuušuu enososti a zzznnananananaan loollostststi,i,i, kkkteteteréréré 

můmůůmůmůmůůůůmmmmmmmmmmmmmmmmm žžžžžžžžžžežžžžžžžžžžžžžžžžž te zzzužužužužžužužužužužuuužužuu ititititittittititititttititkokkokkkokkokokokokkokokokkokokokokokooovvvvavavavvvvavv tttttt 

iii i veveveveeeeeeee SSSSSSSSSSSStřtřřtřtřtřřtttttřředededeedeedeedeeede ošošošošoššoššošššškok lské odbornén  

čččččičičičččičiččiččččččččiččččččččičičičičičččččičččččiččččičččiččiččičič nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn osooooosososososososososososossooossosososssoooososoooososooosoosooooosoooosooosooo tittittitititiitiititititititiittittititittitititititiiiii (((((((((((((((((((((((((SOSSSSSSSSSSSSSSS ČČ)Č)Č).““““““  

„Protože možnost, dokonce 

na střední škole, pracovat 

ve výzkumných laboratořích 

Akademie věd se nenaskytne  

jen tak každému. Od toho  

je tu Otevřená věda, kterou 

hodnotím velice pozitivně.  

Lektoři jsou příjemní, milí  

a dokážou vás uvést do tématu.  

Získáte především cenné vědecké 

zkušenosti a znalosti, které 

můžete zužitkovat  

i ve Středoškolské odborné 

činnosti (SOČ).“ 



t„PPPPPPPPPPProroooototototottotottožžžžežežežežežežeeeežžeežžeež mmmmmáttttátteeee e eee mmomomomomomoomomomožžžnžnžnžnžžžžnžžnžnžnžžžnžžžžžžžž osososososssosssssssososooo t tt t ttt momomommmm ttivovovaat 

mlmlmmlmllmllmllmlmlmlmm aaadadadadaddaaaa é naaaadšdšdšdšeneneneeneenéé éé liliiiiliilididididididididididididididiididididididdi kkkkkkkkkkkkkkkkkk vvvvvvvvvvvvvvvvvvěěěěěěěěděděděděděědě eeeceececccccceccckkkéké  

pppprp áci.“  

„Protože máte možnost motivovat 

mladé nadšené lidi k vědecké 

práci.“



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista:  
KAMILA MACHOVÁ,  
Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích

Lektor: 

RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.

VVěěěěěěěěěěěěěěddddddddddeeeeeeeeecccccckkkkááááá ssssssssssssssstttttááááááážžžžžžžžž: 
PPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPUUUUUUULLLLLLLLLAAAAAAAČČČČČČČČNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ HHHHHHHHHHIIIIIIIISSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTOOOOOOOOOORRRRRRRIIIIIIIEEEEEEEEE GGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍHHHHHHHHHHHOOOOOOOOO 

RREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUU  AAAAAAAAAAANNNNNNNNNNEEEEEEEEEBBBBBBBBB PPPPPPPPŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUU 

SSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGAAAAAAAAA RRRRRRRROOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Vědecká stáž: 
POPULAČNÍ HISTORIE GLACIÁLNÍHO 

RELIKTU ANEB PŘÍPAD DRUHU  

SAXIFRAGA ROSACEA 
BBBBBoototo aaaaaannannaananaaaniciciciciciiccicicicckkýkýkýkýkýkýkkkkk úúúúúúúsststtststsss aaaaavavaaav AAAAAV V VVVVVV ČRČČRČRČ , vvv.v vvv. . i.i.i ,, , PrPrrůůůůhůhůhůhůhůhůůhůhůhůůhůhůůůůůhůhůůůůhhhůůhůhůůů ononoonononnnonnnoooooo iciciiciiciciciciciciccicicicicceeeeeeeeeeeee e



„A„Abybybystststste e idideáeáálnllnnnnnnlněěěě ě jijižž ž vv ddobě, kdy 

sisisisisisi bbbbbbudududuu etetete e e vyvyvyvybbbíbíííííírrrrraaar t t vvyvyvv sosokou školu, 

věvěv děděděděděěěěěd lililililililili,, , cocoococo ooooooobbbbnbnnbnbnbb ááááááášššáá í í pprprpp ácáce ve vědě 

aa mmomomomooooohlhlhlhlhlhlhlhlii ii ii sseeseesee pppprorororooor ttttoottt lléépépé e rozhodnooutu , 

jjjjeje tststlili sse ee jíjíjíííjíjíjíjí vvvvv bbbbbbbuuuuuuddddduudououucccncnu budete 

chtítít t věvěnonovavat.t.t.“““““

„Abyste ideálně již v době, kdy 

si budete vybírat vysokou školu, 

věděli, co obnáší práce ve vědě,  

a mohli se proto lépe rozhodnout, 

jestli se jí v budoucnu budete  

chtít věnovat.“ 



„Proototožeže zzppřístupňňovovo áná í íííí nnnnnaššššíííí 

věěddeckckcké é pprp áccee mladadýmýý llliidiididddddddi emememmmm 

ppřináššá í í non vévé pohlel dy nnnaaa ooooootttoooooo ázázázzkkkyky, 

ktk eré éé řeřeešíšíšíímeme, a svěžěží vívítrrrrrrrtr 

dod  naššší í í prrprrácá e.“ 

„Protože zpřístupňování naší 

vědecké práce mladým lidem 

přináší nové pohledy na otázky, 

které řešíme, a svěží vítr  

do naší práce.“ 



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista: 
LENKA ŘÍHOVÁ,  
Gymnázium Vrchlabí

Lektor:  
RNDr. Jaroslav Žádný

VVVVVVVVVVVVVVVVVěěěěěddeeccckkkáááááááá ssssssttttááááááž:: 
IIIIIIIOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOVVVÉ KKKKAAAAAPPAALLINY 
PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BBIIOOSSENNSOORRING

Vědecká stáž: 
IONTOVÉ KAPALINY  

PRO BIOSENSORING
ÚÚÚÚsssstststttttttttstttavavavavavavvvvavav ccccchehemiickckýcýchh prrp occesse ůů AVAV ČČR,R, v. v.v.v ii., PPPraha 



„P„P„P„P„P„P„PPPPP„PPPPPrrrororororororororororororororororrorororroor totototototttotototototototottottttttotttottotttt žežežežeežežeežžeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbudududududdudududududududududdduududdeteteteteteteeteeteteteteeetetetetee e e e e e eee mmímím t tt možnost 

zzízízízíízízízízzízzízízzzíízzzzzízzz skskskskskskskkskkkskskskskskskkkskskskskskskskksskksskkkaaaaaatatatatatatatttatattatataaataattatttaattattttatttt kkkkkkkkkkkažažažažažažažžžažažžažžažžžžžžažaždýdýdýdýdýdýdýddýdýdýdýdýdýdýdýdýýýdd dddddddddddddeneneneneneee  mnoho novýcých 

inininininininnnnnnininni fofofofofofofofofofoffofofofooffofofofofoofofoffoffffoff rmrmrmrmrmrmrmrmrmrmmrmrmmmmrrmrmmmrmmmmrrmmmrmmrmrmrmrmrmmmmmacacacacacacacaaaccaaaaca ííííí í í í ííííí ííí íííí aa a a a a a aaa aaaa dododododdodddd veveedndnosostí. Pooznznáte 

věvěěvěěvěěěěěěvěěěddedededededededededededededdedeckckckkkckckckckckkkkkckckkckkckckckké é é ééééééééé ééééé ppprprrrprprrppppprprprpppprrosstřřt ededíí í a aaaa uuururčičitětěě vvvásáás 

prprprprprprprprprprprprprpprprpppp ácááácáccácccáccácáccácácáccááácáácáá eeeee e e eeeeee ee týtýtýtýýýýýtýýýtýýtýtýtýýýýkkkkakakakakakakakkaakakkkakkakakkk jjjjíjíííjíjjjííjjííjíjíjíííííííííí ícíccíícícícícícícícícícícícícícícíící sssssssssseeeee eeeee tététététététététttéémamamamatututuutututuu ssssssstáttátáttátt žežeeežee 

chhchchyyty neeeee. ZkkZkZkZZkZkZkZkZkZk ááááárárárárárá ktkktktktka sts ojojíí toto zza aa ttoto!“ 

„Protože budete mít možnost 

získat každý den mnoho nových 

informací a dovedností. Poznáte 

vědecké prostředí a určitě vás 

práce týkající se tématu stáže 

chytne. Zkrátka stojí to za to!“



„P„Protožeže zzájem stážižiststůů o o věvěvěvěvěddduduuuuduuud  

neneníní nnikdyyyyyydyyyydyyyyyy pppppppppppppppřřřřřřeřřřřřřřřřřřř dstítíraranýnýý.“ 

„Protože zájem stážistů o vědu 

není nikdy předstíraný.“





Stážista:  
KATEŘINA SMÍTALOVÁ,  
Gymnázium Pardubice

Lektor: 
Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVěěědddeeeeeccccckkkkkkáá sssssstttáážžž:::: 
PPPPŘŘŘŘŘÍÍÍPPPPRRRAAAAAAVVVVVVVVVVVVVAAAAAAA AAAA CHHAAAAAAARRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRIIIIIIZZZZZZZZZAAAAAAAAACCEEEEEEE 

MMMMMMMoooo////CCC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTAAAALLLLYYZZÁÁTOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ

Vědecká stáž: 

PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE  

Mo/C KATALYZÁTORŮ
ÚsÚstav chemmiciccccccccccccccccckkkýkýkýkýkýkýkkýkkkýkýkýkýkýk chch proceesůsů AAV ČR, v. v. i., PrPrrrrahaaaa a 



„SSS„S„SSS„S„SSSamamammmmmmmmmozozoozozozozzzozozozzzozooo řeřejmjměěěěěěěěěěěěěěěěěěěě,ě úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúččččaččačaččačasttttststsst nnnnnna aaaaaa ppprprprppprpp oooojojojojoojojoojjjeeeekekekeekeke tutututuutuuuutttttu 

OtOtOOOOtOtOOOttevevvevvevevvvevvřeřeřeřeřeřeeřeřeřeeeeřeeřeřeeeeřeřeřeřeřeeenánánáánánánánánnánnán vvvvvvvvvvvvvvědědědědědddddddddddaaaaaaaa aa aaaaaaaa aa stststststststststststststtststsstststttststts ojojojojojojojoojooojojojojojííííííííííííííííí čačaččačačačačačačačaččaččačaččačačasssssssssss.sss.s.  

AAAAlAAAlle ee eeee nnanannnaaaaaaaanaaaaaaaaana ddddddrurururuuuuuuhhhhhhhhohohohhhhh uuuuuu uu u uu stssssstsstsstrarararaanuuuuunuuununununu jjjeee e e tttototottotottototototttototto sssssssssssssssskkkkvkkvkvkkkkkvkvkkvkkvkvkkvkvkkkkkkk ěěěěěělělllllěláááááá ááááá

pppřpřřp ílíílllílllíleeežežežžžžžžžžžžžžžžžžžežžžiiiiiiititititiitiiiiii oooosoosssstt ttt tttt t dddddddododododododdoddooooddodooddodooododdodod sststststststststaaatatatatatataatat ssssssssssssssseeee eee doddodooododo lllllllllllaabababababababboooooooorrrroroooooro atatattattttttatttatattttaattoořoooořřřřřřo eeeeee e

ss sssss prprprprprprprofofofofofofofofofofoofoofofofoffofofofffoo esesesesesese ioiooioioioionnnánállnlnnímíímímímm vvvv bbybybybybyy avvvavavavenenneneee ííímímmmímíímmímímím 

aaa a ococcccccccccccchhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhh tntnnnnýmýmýmýmmýýý i iii i leleeeeleleelelelektkkktktory.yyyy   ZkZkZkZkZkZkušušušššššššušeeeeeeennnnnnnene oooosososossssssooosstititititititiii 

dddddododoododtuuuuuuuuutututuuutuuuudddddd ddd ddd d d seseseseseeeeeee mmmmmmmmiiiii urrrččiččičitětětt  buddoou 

hohohohohhhhhohohohohohohohohohohoohhohohohohh didididididididddddddididididdididd ttttt ttttt tttttttttttt i i popopp zději...“““““

„Samozřejmě, účast na projektu 

Otevřená věda stojí čas.  

Ale na druhou stranu je to skvělá 

příležitost dostat se do laboratoře 

s profesionálním vybavením  

a ochotnými lektory.  Zkušenosti 

odtud se mi určitě budou  

hodit i později.“ 



„Prorottožeže ppro lektora 

a a prprprpppp ooo o prprprprprprprprpracacacacaaaacaaaacacaaaa ovovovovoooooviště je projeeke t 

OtOtOtOtOtOtOOOttOOtOtOOOtOOOOOOOtOOO eveveeevevvvvevevvveveeevveeveeeeee řeřřeřeřeřeřeřeřeřeřeřřeřeřeřeřeřř ánánánánáááánáááánáánáááánáánnánánánánánánnáánáánáá vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvěěěěěděděddděěěděěděěěděděděděěděděděěddaaaa aa a aaaaaaa a vynin kakajíccí 

přpřpřpřpřpřpřřppppp íllílílí ežežžžežežžežežežežžiititiititii ososostítítítítítítítítíítíííít ppppoddododddodododdooddchchc yty itt nadadana é 

sttududenenenentytytyty aaaaaaaaaaaaa zzzzajjjjajjajajjjjisisisisisiisiii tittttitittt tt t t t ttatataaatatat kkkkk k

kokooonnnntntnn ininuiuiu tutuuuuuuuuuuuu ppppppprororoooooooooooooffffeffeeffff siiiiissiiiiiionooonononoooonooooonooonononnonononoonnnnonooonálálálálálálálálá nnnnnínínínínínínínííínínííííínnnínínínnnnnn  

vvěvěěědedededededededededdedeeeeckckkckckckkckkkckkc é é éééééééééé ppprprprrrrrprrááááááácácá eee eee v v bobobooooobobobbobbbbboooobbboobbbbobbbbboobbobboboooooororororororrrrrrorororoorororrrrororuu.u.u.u.uuuuu “““““

„Protože pro lektora  

a pro pracoviště je projekt 

Otevřená věda vynikající 

příležitostí podchytit nadané 

studenty a zajistit tak  

kontinuitu profesionální  

vědecké práce v oboru.“



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista: 
LENKA WALOSZKOVÁ,  
Gymnázium Olgy Havlové,  
Ostrava-Poruba

Lektor:  

Mgr. Eva Filová, Ph.D.

VVěěěěěěddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeecckkkááá sssstttttááááááááážžžžžž::  

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOJJJ  NNNAAANNNNNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVLLLLLLLLLLLLLÁÁÁÁÁÁÁÁKKKKKKKEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHH   NNNNNNNNOOOOOOOOOOOSSSSSSSIIČČČČČČČŮŮŮŮŮŮ JJ
NNNAAAAAAA BBBBÁÁÁZZZIII PPPOOOOLLLYYYKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAPPRRROOOOOOOLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUU 

YYYNNNNNNAAAAAA RRREEEGGGGEENNEEERAACCCCCCCIII CCCCCHHHHRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVKKKKKKKKKYYYYYYYY

Vědecká stáž: 

VÝVOJ NANOVLÁKENNÝCH NOSIČŮ 

NA BÁZI POLYKAPROLAKTONU  

NA REGENERACI CHRUPAVKY
 Úststtttttaaaaav experimmmeeentální medicíny AV ČRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v.v.vvvvvvvvv vvvvvvv.. iiiii.iii., PPPPPPrPPPPPPPPP aha  



„P„Protože stáž ž žžž ž žž žžž prprprprprpprprprprprrpp o mě byla a vevevelililicecec  

dodobrbrou zkušeeeeennnononononnonon sststststsssstí,í, naučila jsemm 

 spous cí asese spoustuu nnovovýýýýýýcých h věvěcí a umomožžnililillllaa a aaa

mmimm  rozšíšířiřitt si obzzzzoooory,y, a ppřeedsdstavyvyyy 

oooo o ooooooo oooooo prprpprpp áci věvědcdců.ů.“ 

„Protože stáž pro mě byla velice 

dobrou zkušeností, naučila jsem  

se spoustu nových věcí a umožnila 

mi rozšířit si obzory a představy  

o práci vědců.“



„Š„Štut ded ntov, ktorrí sasaaa cccccchchchchchccúúú ú vevevevev ľaľaľaľa 

nnaučučiť, trebba a popodpporroriťiťťťi . VVeVV ľaľa 

sasa ppýýtajú, ppririnánášajú nnnovovýý ý popohľľhľadada  

naa vveeci, takak nnásáás stáálelee nnútttiai  

sas zzaamýšýšľaľaťť,ť, hľadadať ť ododpopovevedede 

a a titiežž ppomomôôôžu s exexppeerrimentami.  

JJeJe ttoo o prpríjíjíjeemmnáná súčúčaasasť ť 

vevededeed cckc ej ppráráccece.““ 

„Študentov, ktorí sa chcú veľa 

naučiť, treba podporiť. Veľa  

sa pýtajú, prinášajú nový pohľad 

na veci, tak nás stále nútia  

sa zamýšľať, hľadať odpovede   

a tiež pomôžu s experimentami.   

Je to príjemná súčasť  

vedeckej práce.“ 



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista:  
KATEŘINA WALOSZKOVÁ,  
Gymnázium Olgy Havlové,  
Ostrava-Poruba

Lektor:  

MUDr. Karolína Vocetková

VVVVěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěědddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkááááááááááááááááááááááá ssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttááááááááááááááááááááááážžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž::::::::::::::::::  

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVV BBBBBBIIIOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTIVNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCCCCHH
LÁÁTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAA PPPRRRRRRRROOOOOOOLIFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEERRRAAACCCCCIIIII 

A VIAAABBBBIILLLIIITTTTUU MMEELAAAAAANNOOCCYYYYTTŮŮŮŮŮŮ 
NNNNNNNAAAAAAA NNNNNNAAAAAAAANNOOOOVVVVLLLÁÁÁKKEENNNNÝCCHHHH NNNNOOOSSSIIČČČÍÍÍCCCHHH

Vědecká stáž: 

VLIV BIOAKTIVNÍCH  

LÁTEK NA PROLIFERACI  

A VIABILITU MELANOCYTŮ  

NA NANOVLÁKENNÝCH NOSIČÍCH
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚstststststststavavavavavav eeexpxpxppeeeeeeeereeeeee imeentálnlní medicíny AAV V ČR, vv.v. vv. i.i., PPrraaha a  



„Protožežežeže ppprrorojejeej ktkt OOOtevřvřenná á věvědada 

nanananabíbíbíbízízízíz ssstutututudededdedd nntn ůmůmmmm mmmmmožožoo nonostst 

vyvyvyvyvyvvv zkzkzkzkzkz ououououo šešššet t sisisiiisisiisisisiiisisiiisisisi ppppppppppppppppprárááciccicicicic nnnnaaa ododboornrnýcýchh h

pppracovišišištítítítítíchchchhchchhch AAAAAAAAAVVVV VVVV V ČČČČČČRČRČRČ ,, dodozzvěddděddětětětěětět 

a nananaaučučučučititititt sssssee eee něěněněněěěěněěěěcoccccococcooo nnnnovovéhéhoo v v v oboboboboborooorororu,u,uu  

o ktkkkkkkkktktteerererrrý ýýý ý ý mmamajíjíjíííjíjíjíjíjíjíjíjjjíjjjjj zzzzzzzzzzzzzzzzájájájájájjájájájáááájememm,, a aa zízíískskkkkkskatatatat 

zkzkušennnoosti, ktkterere é éé momohoohouu u vyvyvyužužužužítítít 

přpřp i i dadalšímmímm sstutudidiu.“ 

„Protože projekt Otevřená věda 

nabízí studentům možnost 

vyzkoušet si práci na odborných 

pracovištích AV ČR, dozvědět  

a naučit se něco nového v oboru, 

o který mají zájem, a získat 

zkušenosti, jež mohou využít  

při dalším studiu.“



„PProrototototooototožež člolověk k sssee pocvičí 

vvevevee vvvvvvvvysyssysyyyyy vvvěvěvěv tlovánnníí kkomplexních 

pprprrpp obbobbobo lélélééééémmmmmmmůůmmmmmůům jjjededednnonoduchýmm 

zzzzzzzpzppppppppzpppůsůsssoobobbeeeeeeeemmmeee .““ 

„Protože člověk se procvičí 

ve vysvětlování komplexních 

problémů jednoduchým 

způsobem.“ 



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista:  
ONDŘEJ ZELINA,  
Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského  
a Gymnázium, Ostrava-Zábřeh

Lektor:  
RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.

VVVVVVVVVVVVěěěddddeeeeeeeeeeecccccckkkkkkáááááááááááá  sssssssstttttttttáááááááááááááááážžžžž:: 

MMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTUUUUUURRRRRRNNNNNÍÍÍÍÍÍ DDDDDDDIIIIIIIEEEEEEEELLLLLEEEKTTTTTTTRRRRRRIIIICCCCCCKKÝÝ BBBBBBBBAAAAARRRIIÉÉRROOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ 
PPPPPPPPPPLLLLLLLLLLAAAAAAAAZZZZZZZMMMMMMOOOOVVVVVVÝÝÝÝÝ VVVVVÝÝÝBOOOOOOJJJJJJJJJ ((((((((((((((((((DDDDDDDDDDDDDDDDDDBBBBBBBBDDDDDD)) JJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOO  NNOOVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ JJ ((( ) J

AAAATTTOOMMIIZZZZZZÁTTTOOOOORRRRR PPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  AAAAAAATTTOMOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   

AAAAAAAAAAAAAAAABBBSSSOORRRRRRRPPPPPPČČČČČČČČČNNNÍÍÍÍ SSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTRRRRROOOOOOOOMMMMMETTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
––––––––  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝHHHHHHHHHHOOOOOOODDDDDDDDYYYYYYYYYYYYYYYY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEZZZZZZZEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 

Vědecká stáž: 
MINIATURNÍ DIELEKTRICKÝ BARIÉROVÝ 

PLAZMOVÝ VÝBOJ (DBD) JAKO NOVÝ  

ATOMIZÁTOR PRO ATOMOVOU  

ABSORPČNÍ SPEKTROMETRII  

– VÝHODY A OMEZENÍ
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚstststtttstttttaaavavavavvavaava aaaaaannnnnnanannananananannnannnnnn llylylyllylyyytiitititt ckckckckckkkckkkééééé éé éé chchchchcc emmmmmmmemmmieieieeieieeei AAAAAAAAVVV VV V ČRČČČRRRČR,, v.vv.v.v vvvvvvvv.. ii.i.iii.iii.i ,,,, BrBrrrB nonnono 



„„P„P„P„ rototoooožžžežež jjjjjjjjjjjjjeee e e eeeeeeee ttttto sssskvkvkvělělělělá ááá přřřřpp ílíííllleeeeeeežeežežžežžžžeeeee iiittosost,t, 

jjjjjajajajajjjak k k sseeeee dosoososossssstattttttatataaaaaaaaattttat t nana pprererrerrereessssttttttts iiiiižžžžiiži nnínínínííííííííííííí  

ěvěěěvěvěěvěvěvvědededededeededdedeeededededdeddededdeckkkkkckckckkc á áá á áááááá pprrrrrrrprrpprrrrrraaaaaacacaccccaaaaacaaacaccaaa oovovovovišišišišišištětětětětě aaaaaaaaaaaaaaaa ppppppppppppppppppppprrrrararaccccococccocococooocoooccocc vavavavvvvat t

nananan zzzzzzaaaaajajajímímmmaaaaaavaavavavavvvvvvvvavvva ýcýýýýýýýýcýcýcýcccýýýýcýýýý hh hhhhh tééééématetetteeeecchch ppppppppododododdododooooododd 

vevevveveveevv ddddddededeeeededdd níníníím m m ododoodoodddddddddddddddodo bbbbbbbbooobboornníkí ů. ČČČČČČllololololoovvěěěk k k tatattaaaatataak kk

zízízízízzízíííízízízískskkkkkskkskksssssssksks áááááá ááá zzzkkkuuuuššššššššušuu eeeeneneeenenenenennnnnennnnnnnne ooosso titi, ktktererrrré é é é sessseseeeeee zzzzzzzzzzzzzzzzzzz kkkkkkkkkkkkkknínínnn žežežeeeekkkkkkk k kk

vvyvyvyvyvyvyvyvyvyvyyčččččččíčíčíčíííččíččččččíčíčíčč ssssststststttss nnneeeedddddddededaaaaaaaaajajajajjjjjjajajjjaja ííííí………ííí…íí…í ““

„Protože je to skvělá příležitost, 

jak se dostat na prestižní 

vědecká pracoviště a pracovat 

na zajímavých tématech pod 

vedením odborníků. Člověk tak 

získá zkušenosti, které se z knížek 

vyčíst nedají…“



„P„PPPPPPP„P„PPPP„PPrororrorrrroooooor tototoožežeže ssstátátátáážžežežeže ooooooooooooooootetetetet vvvřřřřvv eenenééééééé ééé věvěvěvěvěěěěvěvěvěědddydydddydyd  

mumummmmmmmmmmmummmummmmmmmmooooožožžžoožo ňňuňuňujíjíjj llekekktotoot rorroooooooooooooooooooor vvvvvvvviiivv ppppododddooo ívívvvvaaattt  

seseeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnaaaa a řeřeřeššešeeenononooooonn u uu u u u uu pprpprrrrrrrrrrrroooooobbbbo leleleleemmamamam tiiikkukkuuuuuuu zz jjjjjjiiiininnninéhéhhéhéhé o oo o

úhúhúhhhhúhúhhúú llllullululululuuulllluu ppppohohohohhhhhhlleleleleleeedududududududuuuuuuu,,,,,,, ooočočočoočoočoooooooo imimimmimimmmmmaaaa aaa aaaa stsstss řřředodooooddoššššškškšš ooollllo áákákákákkákáká aaaaaa,a,, 

ssss sss nnnnnananaaaaaaaanaaddddddššd eneníím, zvzvzvvvěěědaaavvvoosossssssssossssssssssosstítítítítítíttí i jjjjjisisissstttototottt uuuu u mmmmímííííímííímmmmímíímíímímímmmmmííímííroroooorrroroooor uuu u

nnnneeeeennen zzzzzzzkzkzkkkkzkkkzkzzkzkz uuuušušššenenenosostititii aaaa zzjejejejejjj ddndnnnoooooooodododddododoodododo uuuuušušušušuušušuuu eenennnníí.í. JJJJJiinnnnnnnnýýýýýýýýýýýýýýýý ýýýýýýýýýýýý

ppppopoooopopoop hhhhhlhhlhlhlhllhlhhllhlh eeeeeddddeeee  přřřiinánánánáššššíšííí nnnnnooooooovovovovovvvvvé éééé é otototoo áááázázázáázázázázá kyyky aaaa tttttttřeřeřeřeřeřeřeřřřeřeeeeřeřebbbbbabbbabbabbbbaababa 

i nnnnneneeeeeeeneneettrttttttrtrrrrrtrtttt aaadddičičičččníníní zzpůpůpůpůsosososooooooooooobbbbybybybbbybybbbb řřřešššššššešešššešešeenne í.í.“

„Protože stáže otevřené vědy 

umožňují lektorovi podívat  

se na řešenou problematiku z jiného 

úhlu pohledu, očima středoškoláka,  

s nadšením, zvědavostí i jistou mírou 

nezkušenosti a zjednodušení. Jiný 

pohled přináší nové otázky a třeba  

i netradiční způsoby řešení.“





Stážista: :  
ANNA-MARIE BUKOVÁ,  
Gymnázium Vítězslava Nováka,  
Jindřichův Hradec

Lektor: :  
Ing. Václav Motyka, CSc.

Věěddeeccká stáážž: 
DDYYNNAAMMIKA HHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDIIIIIINNNNNNNNNNNNNNN RRRRROOSSTTTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHH 

HHOORRMMOONNNŮŮŮ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA JJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ RRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEGGUULLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAACCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BBBBBBBBBBBBBBBBĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEMMMMMMMMMM JJ JJJJ

RRŮŮŮSSTTUU AA VVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOJJJJJJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RROOSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLIINNNNNN

Vědecká stáž: 
DYNAMIKA HLADIN ROSTLINNÝCH 

HORMONŮ A JEJÍ REGULACE BĚHEM 

RŮSTU A VÝVOJE ROSTLIN
ÚsÚ tav experimentální bbotootototttotottotanaananannnnnnniikikikikikikiky y y yy AVAVAAVAVAAAAVAVAVAVAAVAVAVAAAAAAV ČČČČČČČČČČČČČČRR, v. v. i., Praraaaaaaaaahhhhhahahh  



P„Prorototoožžeže jjee to úžasnááááá kzkušušenenoso t.t. 

II zaza tu popopopomměrně kráttkok u u ddobubuu  

člčlovověkěk ppoozná prostřeřeeeddí, se kteterýmmmmmm m

běěžnžně nepřichází do kontaktu 

aa může se lépe rozhodnout 

či utvrdrdrdrdrdit v tom, kam chce 

dádádádálll smsmsmsmms ěěěěřě ovat.“ 

„Protože je to úžasná zkušenost. 

I za tu poměrně krátkou dobu 

člověk pozná prostředí, se kterým 

běžně nepřichází do kontaktu,  

a může se lépe rozhodnout  

či utvrdit v tom, kam chce  

dál směřovat.“



„P„P„P„P„P„P„P„Prorooooootottottotototttt žžžžežežežeže sssseee ee jjejejejejeeeednddnnnndndndndndndndnndndddnddná á á á á áá á ooooooooooooooo oo neneneneneneeneneneeococococoococoococococccocoooocooocenenenenennnnnnnnnnnnnnnnnnneniitiitititititititiitiititittitiiiii eelelellllllele nononononononononononononnooou uuuuuuuuuuuu

zkzkzkzkzkzkzkkkzzkkuuušennostt s s pracacacacacacacacaccacacaaacacaccacacacacacíííí íííííííí íííííí sssssssssssss s s sss sss s s mlmlmlmlmllllllmlmlmmllmlmlmmmlmmlmlmmmmlmm dddaddaddddddadddaddadddadaddaaadadaddadadaaadaddýmýmýmýmýmýmýmýýýýýýmýmmmmýmýýmýmýmmýmýýmmýmýýmýýý iiiiii iiii iiiii iiii lililliliilillll dmdmdmdddmdmmmmdmdmdmdmdmmdmmmiii i ii 

---- stssststtstssssttstttsstssssssstsssssssstudenntktkamammmmi iii a sttttttududduddddduduuu eeennenenenennenenenennnnenenenennttttytytytytytytytytyttttttytytttty --- kkkkkkkkkkkkkkteteteteeeteeetteeřířířřířířířířííííířííířííříí 

mnmnmnmnnnnmmnmnmnmnmnmnnohohohohohohoohohdydydyydydyyydyydydydydydyyyydydyyydddyyy tttttttttttttepepepeppepepepeepeeeeeepepepprvrve eeeeeee zzvzzvvzzvzvažaaaažažažažžažaaaaaa uuujujujjjujujujujjjujujujujujujujujujíí í í svssvsssssvsvvvvvssvvsvsssvvojojojojojjjjjojjojjojjojjojojjjjjjjjjii iiiiii

bububububuuudodododod uuucuucuccccccccí íí prrrrrrooofoofooooooo esesiiii.i.““““““

„Protože se jedná o neocenitelnou 

zkušenost s prací s mladými lidmi 

- studentkami a studenty, kteří  

mnohdy teprve zvažují svoji  

budoucí profesi.“ 





Stážista: 
JAN KLUSÁČEK,  
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Lektor:  
Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVěěěěěěěěědddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeecccckkkkáááá sssssttttttááááážžžžž::: 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ VVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRRROVVVÝÝÝÝCCCCCCCCCHHH 
KKKKKKKKKKKŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKK MMMMULLTTTTTIISSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍCCHHHHHHHH 

SSSSSSOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRNNÍÍCCHH ČČČČČČČČČČČČČČČČČČLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ

 Vědecká stáž: 
MĚŘENÍ VOLTAMPÉROVÝCH  

KŘIVEK MULTISPEKTRÁLNÍCH  

SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ
FFyzyzyzyzyzyzyzyzzyzyziikkálální ústav AAAV V V V ČČRČČ , v.v. vv. ii.,, PPrPPrPrPrPrrrPrrrPPPrrPrPPPP aahahahahahahaaahhaahhhaaaaaaaaa aaa 



„„„Protože všechhhhhhhhhhhhhhhnynnynynynynynynynynynnynynynynyyynyynyyyy zzzzzzzzzzzísísísísísísísískakakkakakannénénénééééé 

vědomosti a zkzkzkzkz ušušu ene ooosososssosossostititittititittititittittitttii llllllllllllllllzezezezezezezz  

vyvyužžítít ppřiřř dddalalallšíš m m sststuddudiuuu nna a vyvyyyyyyysososososoososososososoosoososokékékékékékékékékék    

škškškškololole e e e a a a býbýbýbýbb ttt tt ttak o o krkrookk napřeřed.d. 

PřPřPřPřřihihihihihláláláláásisisit t ttt bybbby se měměl l kakaak žždždý,ý, 

kdkdo o o sesse cchchcee seseznámitt ss vvěěddoouou 

a a popoznznata vvědě ecké praracocoviištštštěě.ě.  

DííDíDíDíDíDíDíDíDíDíDíDíDDíDDííDDíD kykykykykyk OOOtettevřvřenené é věvědědě ssi i lzlze ee zkzkuussssitititittit 

spspspspspspspspspspspspspspspspsppouououststststststtstststststststuuuuuuuu u u uuuu věvěvv cícíc , a a tatakéké ssee mnmnohohhho o oo o

ddddododddoddododdddododdoddododdddoddddododd zzzzvzvvvzzz ěděděděděděděděděděěěděděddětětětětěěěěěěě . LeLeLeLeeLeLeLeLeLLeeL ktktktktktktktktktkkktktktkkktktktořořoooo i i ststážáážáže e jsjsouu vvvelelleelmimimi  

vsvsvsssssssvsvsvssssstřtřtřřtřtřtřtřtřtřtřttřtřtřtřtřtřttřřřtřřtřtřtřt ícícícícícícícícícícícícícícííícícící nínínínínínínínínínínníínííí aaaaaaaaaa ttttttttttttttttrprprprprprprprppprprprprprpprprprprprppppělělělěllělělělělělěělěěěělěěěěěě iviviiivivvi í,íííí,í,, tttttttttttttttttttttakakkakakakakakakakaakakkakakaakžžežežežžžžžž ss nnnimimi i

lzlzlzlzlzlzlzlzlzlllzllzzzze e e e eeeee eeeeee eee e eeee kokokokokoookoookoooooooooooooookooooooooooooonznznznznznznzznznznznznnznznznnnnnnnznzzznznnnznnnznznzznznznznnnnnzulullulullululululululululululuululltototototototoototototototottotottotototovavavvavavaaaaavvavavavaavaavvvaaaaavvaavaaaaaaaaavaaavvaaaaattttttttttttttttttttttt ttt iiiiiiiiiiiiiiiii ii pprprprprrppppppppppppppppppppp ooobbobbbbbobbbobllééélllllléll mmymymymymyyyyymymyyy,, ktktereréé 

třtřřřřřřtřtřřřřřřřřřřřřřřřřřt eeeeeebebebeeeeeeeeeeeee a hned nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnepepeepepeppepepppepepppppppeepeepppepepeeepepeeppppppococococococcccccocococococccococcccccccccccochhhhhhhhhohohohohohhhhhhhhhhh pípípítetetetetteteeeeeeteeeeteteeeeeeeeeeeteeeee “““.““....  

„Protože všechny získané 

vědomosti a zkušenosti lze  

využít při dalším studiu na vysoké 

škole a být tak o krok napřed. 

Přihlásit by se měl každý,  

kdo se chce seznámit s vědou 

a poznat vědecké pracoviště. 

Díky Otevřené vědě si lze zkusit 

spoustu věcí a také se mnoho 

dozvědět. Lektoři stáže jsou velmi 

vstřícní a trpěliví, takže s nimi 

lze konzultovat i problémy, které 

třeba hned nepochopíte.“ 



„JJe e to cenenná ppededagagagogogicicckkáká 

zkzkuššenenoost, zzábábavava,a, ddobobrýrý 

pociit.t. JJe e toto sskukutetečnč á pomooooocccc c cccc c

s s s kokonknkréréttnnímíím úkolem. Může 

ttoto bbýtýt zzppůsob, jak do budoucnaaaaaaaa 

zízískskatat sskutečně nadprůměrnéhooo 

studenta.“ 

„Je to cenná pedagogická 

zkušenost, zábava, dobrý  

pocit. Je to skutečná pomoc  

s konkrétním úkolem. Může  

to být způsob, jak do budoucna 

získat skutečně nadprůměrného 

studenta.“





Stážista:  
ANEŽKA KLUSTOVÁ,  
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové

Lektor:  
RNDr. Antonín Fejfar, CSc 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěědddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeecckkká stážž::: 

PPPPPPPPPŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘEEEEMMĚĚĚNA EEENNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIEEEEEEEEE  

VVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SSLLUUNEČČČNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ČČČČČLLLLLLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHH

Vědecká stáž: 

PŘEMĚNA ENERGIE  

VE SLUNEČNÍCH ČLÁNCÍCH
FFFFFFFyzyzyzyzyyyy iiiiikikkkkkkkkkiiikkkiikáálnnínínn úúststttaaava AAV V ČRČRRČRRR,, , vvv.v.v.v vvvvvvv.. i.i.i.ii.i..i.,, PPPPPrPrPPrrPrPPPPPPPP ahahahahahhhahahhhhahhhhhaa a a aa a a a



„Protožeže úúúúúčačačačačačačačččačačaač ststststtststststststststsststststststststssstsstt vvvvv OOteeevřvřvřvřvřvřřřvřvřřvřřvřřřvřřřřřřřřřřřřřeeeeeeeeeneneneneeeeeneeeeneneeeneeeneneeeeee ééé ééééé é éé vvěvvěvěvěěvěvěvěvěvěěěvěvěěvěv děděědědddddddddddddě 

vám m rorororrorrrr zšíří rozhhhzhlelelellleleleleed d ddddddddddd d ddd ddd ddd dddddddddddddddddddddddddddd aaaaaaaaaa aa aaa aaaaaaaaa přpřpřpřřpřřpřpřřřřřřřppřpřpřpřpřpřřpřřpřpřřřp inininiiinininininnnnnninnininnineeeeeeessessseseeeeeee eeeee e

mnohhhhhhhhhho o o o ooooo ooo ooooooooo nononononnn vývýýýýýýýývýývývýýýývýýývývývýýýchchchchchchchchchccchchchchchchcchhchchhchhh kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooononooonooonnoononoonononoononntatatatatt ktktktktktktkktkkkkttktktktkktkktktktkttktkttktttttktttktttktttktttůůůůůůůůůůůůůůůůůů ůů 

i i iiiii přátel. DDDDDoDoDooDDDDDDDoDDDDDDDDDD zzvítíte ee e ssseseses , , jajajajajjajajajaaakkkkkkkkk k kk k tatatatatatatatatatatatatatatattat kokookokkokokkokkkkkkkk vývývývýýýývýývývýýýýýýýýýýýýýývýýý 

reálný výzkukukukukukukukukukukukukkukkkukukukkkukukukukum m m vvvyvyvv papap dáá; ; žeže jjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeee e e totototototototootottottottotttttttt  

vlastně těžkžkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááá á á á ááááááááááááááááááááááááááá ppprprácáce, aalele zzárárovoveňeňňeňeňeňeňňňeňňňňňňňň 

i zábava.. NeNeeejjvjvjvvvvvvvvvvvvvvvvvjvjvvvvvvvěětěětěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě šíší mmmototototiviivvvacacaací,í pprooroočč č

se přihlhláásitt, , jejeej ppppppppppppppppppppppppppppppppododddlelelele mmnee zzzzzzísísískááááááníníníníníníníínín  

zkuššeenossttítítí z vvvěděděddddddddddddddědddědddddddececececkékééhoo ppppprrorororoorooostststtttstststtsttstřeřeřeřeřeřeřeeřeřeřeřeřřeřř dídíddídídídídíídíddddddídídídí 

a aa prprprohlolooubububbbbbbbbenenenenenennenenenennennnnnnnnní í í íííí íí í íí íííííííííííí svsvsvsvsvsvsvsvsvssvsvsvsvsvvvsvsvéhééééééééhéhéhééhééééééhééééééhééhéééééhééhéhéhééééhéééhéhéhéhéhéhéhéhhho o záájmjmjmjmmmu u

v v vvvvv v vvv v vv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv dadadadadadaddadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadddaddadadadadadadaadadaadadaadaadaaaaadadadaddadadaaddddaaanénénééééééééééénéééééénénénénnénénénénénénénénénnnénnnénénnnnnénnénnnnénénééénnnnnéénéééémmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm m ooobobobobobobboboobobboroororororororoorrooroororroororoorruuu.uu.u.uu.uuu.uuuuuu OOOOOOOOOOOOOOOssssososososoooooosooooosooooooooooooobnnnnbnbbbbbbb ěěě ě ě ě jsjsj ememmm 

veveveveveveveveveeveveeeevevevevevveveveeveveveeveeeveveveveveveeeevevvvevevevvevvevevevevveveeveeveeeeveeelililililililililililillililililllilillilililililillililillililililililiilliililililillilllillilllillllliicecececececececececeecececcecececececeecececececcececcceececeeeceeecececeeceececcceceeceececcececececececceeccc rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrádádádádádádádádádádáddádádádádádádáádádáádádáááddádádáddáádádádádádádádáááááádáááááddddáádáddádaaaaaaa,a,a,a,aaaaaaaa,a,a,a,aa,a,a,a,a,aa,aa,aa,a,aa,a,aaaaaa,a,aaa,aa,aaa,a,,a,a,,a,a,,,,a,,,,, žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžeeee eeeeeeeeeeee jsjsjssssssssssssssssjssjsjsjsjsjsjsseeeememememememmeeemememeeeemeeemeem dddddddddddddososososososososososososoosososososososoosossossttatatatat lalal  

přpppřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřppřpřpřpřpřřpřřpřpřppřpřřpřpřpřřpřřppřřřpřpřřpřppřřpřpřpřpřppřpppřpppppřpppppřppřřppp ílílílílílílílílílílílílíílílílílílílíílílílílílílílílíílílílílílíílílíílílílílíílílílílíílílílílílílílíllílíílílílíllí ežežežežežežežežežžežežžžžežžžežežežežežžžežežežžžžežežežežžžžežežežžežžžežežežežežžežežeežežežežežžežežžžežežžžžžežežžžžžžežžže itititititititititittititttitiitittititttitittitttitittiitiiitititititiititttitiitttti ososososososososossososososososoosososoosoooosoooosooososooosoosost t tt ttttt t t tttt ttttt tttt t tt tttt tt tttt ttt úúúúčúčúčúčúčúčúčúčúúčúúúúúčúčúčúčúčúúččúčúčúčúčúúčúčúčúčúčúčúčúúčúčúčúčúúúčúúúúúúúúúúúčúúúúúúúú asasasasssasassasasasssasasasaasaaaaasasaa tnnttntntttntntntntntnt ititititititititiittit sssssseeeee e taaaattttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

skssksksksskskskskskskksksksksksskskskskskskskskskskkskssskskskksksksksksskskskkskskskssksssksssskskkskkkkskksss věvěvěvěvěvěvěvěvěvvěvvěvěvěvěvěvěvěěvěvěvěvěvvvvěěvěvěvěvěvěěěvěvěěvěvěvěvěvěvěěvěvěvěvěvěvěvěvěvěvěěvvěvvěěvěvěěvěěvělélélélélééléléléléléléléléléléléléléléléléléélélélélélélélélééléléléléélélééléléléélééléléélééééléélélééélélééééélélél hhohohohohohohohohohohohohohohohohhhohohohohohohohohohohohhoohohohohohhoohoohoohoohoooohohohhhhhhh pppppppppppppppppppppppppprororoooooororooorororororroorororooorororojejeejjjejjejeejjjejejejeeejejejejeeejeeeeeeejeeektkktkttkkkkkkkkkkkkkkkktkkkk u,uu, ssezezezezezezezezzzezzezezezzzezzezzezzzezzzzznánáááánánnnámiiimimimimimimimimiimmimimittt ttttt tttt tt t tttttttt ttt

seseseseseseseseseeseseseseseseseeseseseeseseeseseseseeesesessseeeeseesseseeseeesseesesseesseseseee ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvýbýýbýbýbýbbýbýbýbýbýbýbýýýbýbýbýbýbýbýbýbýbýýýýýbýbýýýbýbýýbýýbýbbýýýýýýbýbýbýýýýýýbbbýbýýbbýbýbýýbýbýbýbýýýýýý orororrororororoorrororororooooorororoooooo ýnýnýýýnýnýnýnýnýnýnýnýýýnýnýnýýnýýnýnýnýnýnýnýnýmmmmm m mmmmmmmmmm lelekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktkktoroorororororororororororrorororrrremememeemememmememeemmmemmememememememmemmmmmmmmmeemeemme  

a aaaaaaa aaaaaaaa aa jejejejejjejejejejjejejejjjejejjejejejjjejejejejjjjejjejejeej hhhohohohohohohohohohohohohohhohohhohhohohohhooohh tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttýýýýýmýýýmýýmýýmýýmýmýmýmýýýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmýýmýmýmmmýmýmýmmmmýmý eemememememememmmmmmmmememememememememmemememememmmeemememmmmmmmemmmmememmmemmmemememmeeemeeeemmemememmm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ssssssssspplpppppp niiitt tttt

sisisisiiiiiiiiisissssisssiissss jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjedededededddededededededdenennn zzzzzzzzzzee e ee ee e eeeeee eeee svsvsvsvsvsvvsvsvvsvvssvvsvvssssssvýýcýcýcýcýcýcýcýcýýýýcýcýcýcýýcýcýcýcýcýýcýcýcýcýcýýcýcýcýýcýccýccýýcýcýchhhhh h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhh snsnsss ů.ů.““““

„Protože účast v Otevřené vědě 

vám rozšíří rozhled a přinese 

mnoho nových kontaktů  

i přátel. Dozvíte se, jak takový 

reálný výzkum vypadá; že je to 

vlastně těžká práce, ale zároveň 

i zábava. Největší motivací, proč 

se přihlásit, je podle mne získání 

zkušeností z vědeckého prostředí 

a prohloubení svého zájmu  

v daném oboru. Osobně jsem 

velice ráda, že jsem dostala 

příležitost účastnit se tak 

skvělého projektu, seznámit  

se s výborným lektorem  

a jeho týmem a splnit  

si jeden ze svých snů.“ 



„„„„„A„AAAA„„ byby si i ii udududdělal vlastní zkušeeeenononn stst, 

jjjajajaajjjjj k k se ddddělěěě á výzkum, a nastarrrtottot vavavaaalllll l

iii teten svsvsvsvůjůůjů .“ 

„Aby si udělal vlastní zkušenost, 

jak se dělá výzkum, a nastartoval 

i ten svůj.“ 



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista:  
MAREK RAJA,  
Gymnázium Nymburk

Lektor:  

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

VVVVVVěěěěddeecckkkkkkkááááááá sssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááážžžžžžž:::::  

AAATTTTOOOOOMMMÁÁRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRUUUUUUUKKKKKKTTTTUUUURRRRAAAAA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYSSTTAALŮŮ
Vědecká stáž: 

ATOMÁRNÍ STRUKTURA KRYSTALŮ
FFFyzyzyzyzyzyzyzyzikikikikikkikikikálálállálálálllláláláá nínínínínínnn úúúústststssstavavav AAAV V V ČČČRČRČRČRČRČRRČRČ , , , , v.v.v.v.v.v.vvvvvvvv. vvvvvvvvvvvvvvv....... i.i.iiii.ii.i.ii.i.ii.i.i.i..,,,,,,,,,,, PrPrPrPrPrPrPrrrrrrPrPrrrPrrPrrrPPrahahahahaahahaahaaahahahaaahahahaahaahaahaahahha a a 



„P„Prorottoožžeže OOteet vřvřenenáá vvěda jjje ee veveeeeeeeevev lmlmmmmmmmiii i

doobrbráá přřílíležitost, jak rozvíjeettt t tttt

svůjůj zzáájem v danémé  oboru. 

NaNabbízí možnost ppracovat 

nanananana ssssskkukukukukukukukuuutetetetetetetetet čččnčnčnčnnčnčnčnčnčnéméémémémémémémémémmémém pppppppppppppppprararararararararaararacocococoooocooococcocooccococoovivivivivvvvvvvvvvv štš i, 

kdkdkdkdkdkddkdkdkdkdee jjsjjjsou přřístroje na a a ssssssssttss řednííícícíccccccchhh hhhh

školách nevídané. Nááááááááááápppppppppllp ň 

se nedá srovnávat s bbbbbběběběěbb žnýmmmmiii iiiiii

hodinamii.. PrP áce se ššššššššpppppppppiiipp ččkammii i

ve svém oboboru se sttatatatataaaaaaaatannnne 

nneneddodocececeenininninin tetetetelnlnou zkušššešešeeeeeeeeeešennnoností.“““““

„Protože Otevřená věda je velmi 

dobrá příležitost, jak rozvíjet  

svůj zájem v daném oboru.  

Nabízí možnost pracovat  

na skutečném pracovišti,  

kde jsou přístroje na středních 

školách nevídané. Náplň  

se nedá srovnávat s běžnými 

hodinami. Práce se špičkami 

ve svém oboru se stane 

nedocenitelnou zkušeností.“



„„P„P„Prororor tože OOOtevřená věědda mi jaakoo 

lllelekktorovi dddává možnoosts  poddělělitit 

sssese se studddenenenentytytyty nnnnejejejejjenenenn oooo zzzzznanananananaalolololololostststststststiiiiiii 

z z z zzz oobboru, vvvve e e e ee kktktktktktktererererééémémémém pppprarararacucucujijiji,,

lalalale e e tttaké ooo nn dadadšešeníníí aaa rrradadadososost t 

zzzzz z bább dání a oobjbjbjbjbjjjevevevevovovovovovánánánánánííííí. MMMMyslílím,m, 

žežeee to je prááávvvvvě tato radodod st, kkterá á

děděěěěllá vědu tatataakk krásnou, a věřřímí , 

žežžee stojí za tototooo se jí snažižit t nakakaziit 

daadaad lllšlší generaaaccccic .“  

„Protože Otevřená věda mi jako 

lektorovi dává možnost podělit  

se se studenty nejen o znalosti  

z oboru, ve kterém pracuji,  

ale také o nadšení a radost  

z bádání a objevování. Myslím,  

že to je právě tato radost, která 

dělá vědu tak krásnou, a věřím,  

že stojí za to se jí snažit nakazit 

další generaci.“  



www.otevrenaveda.cz

POZNÁMKY



Stážista:  
MATĚJ ŠTULA,  
Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova,  
Liberec

Lektor:  

Ing. David Šimurda, Ph.D.

ÚÚststavav tterermomomememmechchhchhanaananannikikiky y AVAVAVA  ČR, v. vvvvvvv.v.v ii.,., PPPPPrararaahahahahahahahaha   

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěědddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááááááááááááááááááááá ssstttááážžžžžžžžž::::::::::::: 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNNNNNNĚĚNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ  PPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍ 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MMMMMMMMMMEEEEEEEECCCCHHHHAAAAAAAANNNNNNNNICCEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEKKKKKUUUUUUTTTTTTTIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNN

Vědecká stáž: 

ZVIDITELNĚNÍ PROUDĚNÍ  

V MECHANICE TEKUTIN



„PPProroottototooožže bběhěhěhěhememememeem sstáátážežežee sssssssssssssiiii i

vyvyzzkkoouoouuuoušíšš tee vvěccěcii, kkkkteerééér sssstřtřtřřřřřřřřtřřřřtřeeeedededededdeeeee nnnnníníínnní 

škškola a nnneneen mmůům žžež  naabbbídíddídí nonononnoutttt..

AAťAťAťAťAť uuž ž seees jjjjeeddeedddnnán oo vvěddě eckékékékékékkké 

vyvyyyyvyyybabbaabababbbbbb veveveeeenínínínínníínííí,,,,, vývývýzkzkzkkummumnéné mmetodddddy yyyyyyy

nenebobob sssppoluprácccci ii i s věvěvěvědededeckckýmýmii 

prracacovníky. Také siii i prprprprohohhhloloububítíte e 

znallosostiti v daném oboruu “““.“ 

„Protože během stáže si 

vyzkoušíte věci, které střední 

škola nemůže nabídnout.  

Ať už se jedná o vědecké  

vybavení, výzkumné metody  

nebo spolupráci s vědeckými 

pracovníky. Také si prohloubíte 

znalosti v daném oboru.“ 



„„K„K„K„K„K„K„K„„„KK„„K„K„K„„K„K„„„K„„„„ rorororrororororororooooooororrororoooroommmměměměměměměmměmmmměmmmm dddddooobobrérérérééééééhhhhhoooooohooho pocitu 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzz ppppppopopopopopoooppppoppopppopppoopopoooooopoooopoooopppopooopppppopoopppppoppppp pppppppupupupupupuupupuppuppuuppupp lalalalarizaaccccccecc vvvvvvvvědy je Otevřeeenennnnnnááááá áá

vvvvvvvvěvěvvvvvvvvv dadaaaaaaaaaaa ppřířínosnsnsnsnnnnnnsná,á, ppppprotože nutí 

čččččččlčččččlčččččččč ovovvvvvvvvvvvvěěěěěěěěěkěkěěěěěěěě aa vyssvsssvsvvvvvětttttttllllololovat sls ožité věěěěěěěcccciiiiic   

jjjjjjjjjjjejejjejjjejjjejjjjjj dnnnnnnnnnnnnnnododuše,e,,, ccccccccožžžžžžžž výrý azněně přispívívívívvvvvvvvvááá áááá

kkkkk kkkkkk leleeeeeeeleeeeepšp ímu u ppppppppooopopoochchchhhhhhhoooopopenení tětěchc to vvvvěěěěěěěccěcccíííí.í.í.í.“““

„Kromě dobrého pocitu  

z popularizace vědy je Otevřená 

věda přínosná, protože nutí 

člověka vysvětlovat složité věci 

jednoduše, což výrazně přispívá  

k lepšímu pochopení těchto věcí.“ 





Stážista:  
KIEU NGA NGUYEN,  
Gymnázium Cheb,  
Cheb

Lektor: 

 RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěědddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááááááááááááááááááá sssssssssssssttttttttttttttááááááááááááááááááááááážžžžžžžžžžžžžž:::::::: 
NNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ EEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ MMMMMEEEETTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDYYYYYYYYYYYYYYYY 
PPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOO SSSSSSSTTTTTTAAAAAAANNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEENNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHH 

LLLLLLLLLLLLLLLLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VVVVVVVVÝÝZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZNNAAAMMMNNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH   
ÍÍÍÍÍZZZZZZZZZZZZZZZ  HHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDIIISSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAA LLIIDDSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVÍÍÍÍÍ

Vědecká stáž: 

NOVÉ ELEKTROANALYTICKÉ METODY 

PRO STANOVENÍ ORGANICKÝCH  

LÁTEK VÝZNAMNÝCH  

Z HLEDISKA LIDSKÉHO ZDRAVÍ
KKKKKKKKKatatatatatatateeedededde rararara aaaaaaannanananann lylylylylylylyyytitititititttickkkckckckckkckckckckéééééé ééé chchchchchchchchchchhchchchchchchcchccccccc emie Přírodovědedededededeeeeeedeeeeedeeedeeeeeeededeeedeeeeeeeeeckccckckckckkkkkcc éééé ééééééé faaafaaaaaaafaakukukkukkukukukkuk ltltltlty y y y 

UUUUUnUnUUnU iivi ererzizityty KKararlol vyvyvyyyyy vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Praze 



„P„P„ roroototooooooooooooožežžžžžžžžžžžžžžžž  Otet vřvřenenennnennennenná á vvvvědaaa oootteteteteteteteteeeeteeeteteteeeeeteteeevvvvíívív rá 

momoožnžnž osososssssssssssssti pproroninikkkknknknkkknkkkkknnknknouououtt do ttaajjů,ůůůůů  

kakam m sese ooooooooooooooooooooodbdbdbdddd ororornánáááánááá vveeřeřeřeeejnost jeen tak 

neneddooststaaananannnananananannanannnnnannnnnnanne.e.e.e.e.e.ee..eee.e DDDokokokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkááááážážážááážže nnnašíší ggeneneeraci 

otteevevřířít t oooočoočočočoočooočočooooooočoooooo i i i dodododokkkkkkokokokokokokkokkkokořářářán, a takaké 

jjjijijijijiijijij nnnnasasasa měměěěěěěěěěěěěěměěěěěěěm rrrrororrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vavaat t nnnnnnnanannannnnnn  budouuccí kariéru 

a aa zazaměměřeeeeeeeeeeeeeeeeeeeníníí.““.  

„Protože Otevřená věda otevírá 

možnosti proniknout do tajů, 

kam se odborná veřejnost jen tak 

nedostane. Dokáže naší generaci 

otevřít oči dokořán a také  

ji nasměrovat na budoucí kariéru  

a zaměření.“
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kolelegogogoviviiiv zzzzzažažažažaa ít.“ 

„Protože projekt Otevřená věda 

představuje fenomén, který doposud 

neměl v české vědě obdoby. V roli 

lektora studentských vědeckých 

stáží jsem již spolupracoval s řadou 

stážistů, kterým nikdy nechyběly 

zvídavost a píle, touha po objevování 

a učení se něčeho nového, odhodlání 

potýkat se s problémy, které si 

pro ně přichystala sama příroda, 

i nadšení z možnosti se o získané 

poznatky podělit s ostatními 

stážisty. Proto jsem měl také vždy 

pocit, že v rámci Otevřené vědy 

spolupracuji s lidmi, kteří jsou  

i ve svém mladém věku schopni 

provádět výzkum na velmi vysoké 

vědecké úrovni. A tento úžasný 

pocit bych přál každému svému 

kolegovi zažít.“





Stážista:  
TEREZIE ZELINOVÁ,  
Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského 
a Gymnázium, Ostrava-Zábřeh

VVVVVVVěěěěěddddeeccccckkkkkkkáááá sttáááááážžžžžžžžž::::: 
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Vědecká stáž: 

ANALÝZA DOPLŇKŮ STRAVY  

METODOU KAPALINOVÉ  

CHROMATOGRAFIE  

S HMOTNOSTNÍ DETEKCÍ

Lektor:  
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
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Ú„Ú„Ú„ čačast v proojjejektktktuu Ottevevřeř nánáá vvěděděda a 

jjjejejejj sskvk ělá přílležežežitittoost. ČČlolověvěk kkk můmůmůmm žeže 

zazakukkusit prosttřtřededededdíí í věvědedeckckéhé o 

prprprp acacovoo ištěě,, nanaučuččččititt sse e ppraccovatt 

s ss s nononon vývývýýýmim pppřííř ststroooojjjjii,, rorozšzšíří itit 

svsvvvvvééééé éééé éé znznznznznzzzz alalallaa ososo tittit . PPřřii i zzzpppz rar cocovááníní 

výýslsleededee kůkůůů ffffororoo moou u uu poppoppp steru a a jejehoh  

prp ezzeneenennenenntaataccicii ppppřeed d d popopoororotot u zízískskatat 

nonovéévé zzzzzzzzzkukukukkkk šeeš nnnnon ststttii i a a a vššv e e využžítít 

v v bubudododouucucuccucuccuccímím ssssstutut ddidid u uuu čiči zzaaměstntnánání.í.““

„Účast v projektu Otevřená věda 

je skvělá příležitost. Člověk může 

zakusit prostředí vědeckého 

pracoviště, naučit se pracovat  

s novými přístroji, rozšířit  

své znalosti. Při zpracování 

výsledků formou posteru a jeho 

prezentaci před porotou získat 

nové zkušenosti a vše využít  

v budoucím studiu či zaměstnání.“ 



„P„P„PP„PP„Prototožežeže ssse ee jejjedndná o o vývýbobornrnouou 

přpřpřpřílílílíležežeežititososstt t prprrprraaacaaa ovatatt 

sesese sssstřtřtředededošošoškokokolslslslsl kýkýkými sstuttudedentnty,y, 

ktktererá á rororozvz íjí í í pepedadadadadadadaddddddddddddd gogog gickckéé 

“a kokomuum nininikakkačnníí sscscscsss hohopnpnosstit lllekekektotorara.“

„Protože se jedná o výbornou 

příležitost pracovat  

se středoškolskými studenty, 

která rozvíjí pedagogické  

a komunikační schopnosti lektora.“





Stážista:  
HANA KRÁTKÁ,  
Biskupské gymnázium,  
Žďár nad Sázavou
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Vědecká stáž: 

STANOVENÍ FARMACEUTICKY 

VÝZNAMNÝCH LÁTEK  

METODAMI PRŮTOKOVÉ ANALÝZY  

SE SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ

Lektor: 
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
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aaa aa a aa aa a oooodododododbbobobobornrnrrrnrnrnrnnnnrnrnnrnrnrrrnrnrrnnrnnr ý ý ýýýýý ý ýý ý ýýýý ý ýýý ýýýýýýýý ýýýýýýýý ýýýýýýý ý ýýýýýýý ýýý ý ýýý ddododododododododdodooododododododdddddododddooddddddddoddd hlhhlhlhhlhlhlhlhllhlhlhlhlhlhlhlhlhhlhlhlhlhhlhlhlhlhlhlhllllhlhhlhlhllllhlhllhllhlhlhllhlhlhlhlhhllhhhhlhhhlhh ededededededededdedededededededededededeedeededeeeeeeeded mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmméhéhéhéééééhéhéhéhéhéhéhhhhéhhééhéhéhéhéhhéhéhéhéééhééhéhhééhéhéhéhhé o ooo oooo ooo oo oooooo ooooooooo o leleleleleleleleeleleleleleeleleeeleeeeeelelelelellllllektkkkktktktktktktkttkktktkktkkkttktktktktktktktktktkktktkktorra.a.aa.a.a.a.aa.a.a.a.a..aaaaaaaaaaaaaa..a ““““““““““

„Protože projekt Otevřená věda 

mě obohatil nejenom o nové 

vědomosti, ale i o spoustu 

zkušeností. Naučila jsem se 

pracovat samostatně a důvěřovat 

tomu, co dělám – musela jsem  

se spoléhat na vlastní úsudek více, 

než jsem byla zvyklá. To může být 

velkou výhodou nejenom  

pro budoucí vysokoškolské 

studium, ale i pro běžný život.  

Za velké plus považuji také 

praktickou stránku stáže  

a odborný dohled mého lektora.“ 



Lektor: RNDr. Petr Kozlík, 
Ph.D.

„PP„PPPPrrrororrr tooooooožžžeežžžž jjee tttttotootttotoo jjjjjjjjjeeeeedddddeeeeeddnanananaaaaanananannaaaa zzzzzzzzzzzzzzz mmmmmmmmmáláláálálálálálálaaaaaaaa a

momoooooomomoožnžnoosososostítí ppooooozozoooo nanaaaaaaaaaaat tt tttttttttttt ssststststsststststs řeřeřeřřeředododoood šškškškooooooolollllo skskkké éé 

stststuuudududduuuudenentyt  přířííímomomoomomomoo ppppppppppppppppppřiřřřřiřiřřřiřřřiřiřř pppppppppprárááááráárárárááááciciciiciicicciiciciciccici nnnnnnnnnna aa a aaaa

vyvyvyvyvybbbbrbrbrbbb ananémém vvýýzýzýýýýýý kukukukuuuuuuumnmnmnmnmnmnmnmmnmnnmnnmnmnmnm émémémémémmméméméméméém ppppppppppppppprororororororororororojejejjejejejj kkktktktktktu u 

a a zízízískskskskkkkkkkkkatattatatatatatatatatata zzzzzzpěpěpěěěěpěpěěěěěěěěěětntntntntntntntnttntntntnttntnnttntntnououououououououoououuoouououououou vvvvvvvvvvvvvvvvvazaaazazazazazazazazazazazazaza bubuubububububububuububububububuububub ohleedededededddddedně 

prprprprrprůbůbbůbbbbůbůběěěhěhěhěhěěhhěhhhu uuuuuuu stststststststtttstttsstááážážážážžžážážážážážžžžže,e,eeeeeee,eeee, zzzz ppppppp hhhhhhohhohhhhohohoooohoohohohohllllleleleelleleleleelelelel ddddddduddddd  

stststststtstsstststststsstududududdudududududududeneneneenennnnnnnnennentatatatatatattatatatatatatatatatata.. NNNNNaNaNaNaaaNNNaNaNaNNNaNaNaNaaNNNaNaN ddddddddddddrururrrrururururuuruhhohhohhohohohoh uuuuuuuuu uu sststsssttstststststssss rrrararrar nunununun  

jjjejejeje ttttoo o vhvhvhvhhhvhhvhv ododododododnánánánánáná fffffffororoororo mamamamama jjjjjakakkkakakak 

prprprprrprprprrezezezezeeeeee enennenneneneneneeentotototototototototovaavavavavavvavavv tt t t t t tt t tt svsvvvsvssvsvsvssvsvsvsvsss ojoojojojojojojojojojjojojeeee ee eeeeeeee prprprprprp acacacaccacovovovovovvvovvviišišišišišiště.““ 

„Protože je to jedna z mála 

možností poznat středoškolské 

studenty přímo při práci na 

vybraném výzkumném projektu 

a získat zpětnou vazbu ohledně 

průběhu stáže, z pohledu 

studenta. Na druhou stranu  

je to vhodná forma jak 

prezentovat svoje pracoviště.“ 
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Stážista:  
KAROLÍNA FIEDLEROVÁ,  
Střední odborná škola veterinární, 
Hradec Králové-Kukleny

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěědddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkáááááááááááááááááááááááááááááááá  ssstttáááážž: 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTOOOOOOOODDDDYYYY AAAAAANNAAAEERROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGIE
Vědecká stáž: 

METODY ANAEROBNÍ MIKROBIOLOGIE

Lektor: RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚstsstststs avavavav žživivočočišišnénéé ffyzyzioiolologgigig e a genetikyy AAAAAAAAAAAAAAAAAV VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV V V VVV V ČRČRČRČRČRČRČRČRČČČRČRČRČRČRČRČRČČČČRČČRČČČČČRČRČR,,, v.v.v.vvv.v.v.v.v.v.v.vv.vvvvv vvvvvvvvvvvvvvv.. ii.i.,, PrPrPrPrPrPrPrPrrPPrPPPPrPPPrPPPPrPPrPP aaaahahhhaaaaaaha a a aa



„Protože je to sssssssssssssssssssssssssssssskkkkkkkkvkkkkkkkk ělá přílleežežežežežežežžžežžžežežežežežžežežežežžežežžžžžžitititititititititititititiitititttiiittitttttttoooososososososososososoosososssooossooosssoooooooooooooooooo t, 

jjak se seznámimimimmmmmimimimimmimmimmimimiimmmmmm t s rozmanannnnnniitititititititiittttiiii ýmýmýmýmýmýmýmýmýmýmmmmmmýmmmmýýmmýmýmmmýmmýmmýmmm 

prppppppppp ostředímm lllllllllllllllllllllllaaaaaaaabaaa oratoře i nnnadšdšdšdššdššeneneneeee ci 

pppppppppprppppp o vědu. ZíZZíZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ skané popoznznznatatatatatatttkykykykykkkk  

uuužuužuužužužužuuužužuužuuuužužužužuužužuu ppppppppprororororororoo nnnnnnnnnnnnnásásááááááásásásásásásáásásáááááááááá  nebududududou ppppppppppppppppppppouhýhýhýhýhýhýmimmiiii 

abababababbababababaaababaa stststststststsstsss raraaaaaktktktktktktktkk níímimi uuuuuučebnbnbnbbnbnbnbbbnbnbnbbnbbnbbbbnbbnbbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnnbnbbnbbnbnb iciciciciiciciciccciciciciciciicciciciiccicicicccicoovovovoooo ýmýmý i i

pojmmmmmmmmyyyyyyyyy.y.yyyy.y.yyyy. SSSStátátáátáááátátáátáááátáážžžžžžžžžžžžžžžž ž mimimmimimmimimimimimimmimimimimi uuuuuuuuuuuuuuuuumomomomomomomomomomomomomomomomm žnžnžnžžnžnžnžnžnžnžnžnžžnžnžnžnnžnnnnžnnnnžnžnžžnnžnnilililiiiilililililililiillili aaaaaaa a aa a a a a vevevevevvvev lmml i ii i

zajíjíjíjíímmmmmmamamamammamammmam vovovovv u uu prprprácácácáci i i i popopopooooooodddddddd dd d ddd ddd dddddd ddddddddd odododododododoodododododododododododdododododododododododddbobobobobobobobbobobobobobbbbbbobbobbboboboooobbb rnnnr ýmýýmmýmýmýmýmmýmýmmýmmmm 

veveveveeveveeeveveveveveevedddddedededededdeddd nínínínínínímmm m m lelelektkttororororkykykyky iiii oooostststttttttttatatatatatatatatatatatatatatatatatatataaattatatttttnínnnnnnnnnnnn ch 

prppprprpprpprprprprprprprprprrprrprrprpprprprprprprrppprprrrpp aaaaaacacacaacaaaa ovníků LLLabbbbbbbbbbbbbbababorororrrrrrrrroratatatatatatatatatataatatatatataatatataaaaatatttttttttatořořořořořořoořořořořořořooooořořořořořořořřořřořře ee eee e ee eeee ee ananaeaeeeeeeeerororororororororororororrororororrororrrooooooorobnbnbnbnnbbb í í ííí

mikrobioooooooololololololololoolololololoolololololoololllologigigigigigigigigiigiggigiggiigigggiigggigiggggg eeeeeee.ee ““““““““““““““

„Protože je to skvělá příležitost, 

jak se seznámit s rozmanitým 

prostředím laboratoře i nadšenci 

pro vědu. Získané poznatky 

už pro nás nebudou pouhými 

abstraktními učebnicovými 

pojmy. Stáž mi umožnila velmi 

zajímavou práci pod odborným 

vedením lektorky i ostatních 

pracovníků Laboratoře anaerobní 

mikrobiologie.“ 



 „AbAbysyste měli víc práce.“  „Abyste měli víc práce.“ 
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Stážista: 
ZDENĚK LEITNER,  
Gymnázium Ostrov,  
Ostrov nad Ohří

VVědecká stáž: 
NNESYMETRICCKKKÉÉÉÉ 

YYFOOSSSSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFERRRROOOOCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEENNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ   LLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGAAAAAAAAAAANNNNNDDDDYYY

Lektor:  

prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.

KaaKaKaaaateteteteteteteteteteteteeteteeteeeeeeeedddddrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrrdrddrrraa aa a a anananannororororo gagagagagaganininininickckckcckké ééé é chchhhhhhhhhhhhhhhchhhhhhhhhhhhheeeeeemeeeeeeeeeee ie Přírooodododovvvvěvěvěěddddedededecckckckc éé éé fafaakukkuuuuultlltltltltlttltltlltlllltlttltllltltltlltllltltltltltltltltltltltltltltltltltlttlttltlttlttyyyyy yy y y yy yyyy yy y yyyy y yy y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

UUUUUUUUnUUnUnUnUnUnUnUUnUnUUnnU ivivivererererzizizitytytytyyy KKKKKKarararararrlololollovyvyvyv vvv PPPrarazezzezezezezezezezeeeeezezzeezeezzezeze 

Vědecká stáž: 

NESYMETRICKÉ  

FOSFINOFERROCENOVÉ LIGANDY



„PPror tožee vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvváááámámmá tto o o otottevevevřeřeřeř ooočičič , ,

zjisi títe, jaaaaaaajaakkkkk kkkkkkkk fufufufufungngngngngngngngnggngngngnnnngngujujujujujujujujujujuu eeeeeeee eeee svsvsvsvsssss ětětět dddosososospěpp lákůůkůů  

a a a aa aaaa zkususususususususussususususususususssusussusususususuusussususítítítítítítítíítíítítíítítítítíítítítítíte sssssssssiiisssssssssssi ttttto,o,o,o,o oooooooo čččččččččččččeeemmmmmemee sssee e vávávááv m mm

nnanananananaananananaaaaaana ssssssssssssttřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřtřttřttřtřtřtřtřtřttředededededdedededededdddededededededddedníííííííííííííííííííííínííí ššškokokolelelele mmmmmmmmmmůžžžžžůžůžů e eee e jejej nonononoonoomm m m zzdddzzdzzdzdzzdzdzddzzdzdzzzz áátátátátátátátáttá .

TTTTuTuTuTuuTTTTuTuTTuTTTTTTTTuTuTu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzkukukukukukukukukukukukukukukukukkukukukukukukuuukuukk ššššššššešeššššššššššššššešššššš nonoooooooooooonoooooooststsss nezezezezzzezzeze aaaapappoomommmomoo enenennenetetetetete.e.“““

„Protože vám to otevře oči, 

zjistíte, jak funguje svět dospěláků, 

a zkusíte si to, o čem se vám  

na střední škole může jenom zdát. 

Tu zkušenost nezapomenete.“ 



„PPP„P„P„PP„P„ rororrororororoottototototototoožežežežežežežežežžžžž mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmllalllllllalalalalalalalalalalallaalalaaaalalalllladdýdýdýdýdýdýdýdýdýýýýýdýdýýddýdýdýýýdýýýddýdýddýddd mm m mm mmmm mmmm m mmmmm m mmm nananann dššenenne cůcůůmm m m 

umumumumumummuuuuuuumožožožožžžžžžžžžžžžožžžžžžžžžžožníníníníníníníííínínínnnnnnínníínnnnínnnnnníníínínínnnínnnnnínítetetetetetetetetteteteettetetetetetetetettt pppppppppppppppppppppppřířříříříířířííříříříříříř sstststsstsss upupupppuupup dddddo o laaaboboraatoootořříříř , 

““kk kkkkkkk kk vavavavavavavavavvašišišišišišišišišišišišišimmmmmmmmmmmm m mmmmmmmmmmmmm tttýtýtýtýýýýýttttýtýttýtýtýttttttýýttttttýýmmmůmmmmmůmůmmmmmm m a a a bbbáádáááánínín .““

„Protože mladým nadšencům 

umožníte přístup do laboratoří,  

k vašim týmům a bádání.“
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