
!adu témat ka"doro#n$ nabízí 
Agronomická fakulta Mendelovy univer-
zity v%Brn$. Jedním ze &kolitel', kte(í se 
pravideln$ do%SO) zapojují, je i%Tomá& 
Vyhnánek z%Ústavu biologie rostlin. „Letos 
(e&ím se dv$ma studenty St(ední pr'mys-
lové &koly chemické Brno téma zam$(ené 
na%detekci variability DNA rostlin,“ (íká 
v$dec. Studenti si vytvo(ili svoji vlastní 

kolekci odr'd r'"í, které násled-
n$ po%izolaci DNA pod vedením 
&kolitele podrobí detekci varia-
bility DNA pro zhodnocení r'z-
norodosti. „V$(ím, "e #as strá-
ven* v%laborato(i p(i anal*zách, 
p(i sepisování vlastní SO) a%p(i 
p(íprav$ prezentace na%základní 
kolo v%únoru 2023, bude pro 
studenty odrazov*m m'stkem 
pro jejich dal&í rozvoj a%mo"né 
budoucí studium na%univerzit$,“ 
p(ibli"uje Vyhnánek.

K%dal&ím témat'm, která v%le-
to&ním ro#níku Agronomická fa-

kulta prost(ednictvím JCMM vypsala, pat(í 
nap(íklad vyu"ití GPS technologií p(i v*cvi-
ku koní, zna#ení protilátek nano#ásticemi, 
elektromobilita jako mobilita budoucnosti, 
energetické vyu"ití odpad' nebo potenciál 
zlep&ení t(íd$ní odpadu v%domácnostech 
a%mnoho dal&ího. Na%vybraná témata JCMM 
navíc p(ispívá dotací v%(ádu tisíc' korun.

V%sou#asnosti b$"í 45. ro#ník sout$"e, 
kter* vyvrcholí v%#ervnu 2023 celostátní 
p(ehlídkou SO). Registrace k%témat'm 
pro 46.%ro#ník bude spu&t$na po#átkem 
roku%2023. V!echny podrobnosti v"etn# 
harmonogramu a$p%ehledu témat najdou 
st%edo!koláci z$Jihomoravského kraje 
na$webu sockari.cz.

„Spolupráci se st(edo&koláky hodnotím 
velmi pozitivn$. Díky vedení SO) jsem mohl 
poznat uva"ování student' st(edních &kol 
a%gymnázií a%jejich odhodlání nau#it se n$co 
nového nad rámec st(edo&kolské v*uky. 
Tento elán je i%pro mne motivací zamyslet 
se, jak ud$lat v$ci zajímav$j&í a%poutav$j&í,“ 
(íká Vyhnánek. Studenti se &kolitelem stráví 
minimáln$ p'l roku v%laborato(i, kdy spo-
le#n$ (e&í zvolené téma. „Je velká radost, 
kdy" se pak se studenty setkáte za%pár let 
a%vzpomínáte na%#as v%laborato(i, p(ípadn$ 
se s%nimi vídáte jako se studenty univerzity 
v%bakalá(ském nebo magisterském studij-
ním programu,“ dodává Vyhnánek. Za%sv'j 
zatím nejv$t&í úsp$ch v%roli vedoucího SO) 
pova"uje umíst$ní Michaely Slánské z%roku 
2016, kdy obsadila 3. místo v%celostátním 
kole sout$"e s%prací zam$(enou na%detekci 
variability u%konopí.

Celostátní soutěž Středoškolská 
odborná činnost (SOČ) pomáhá 
už několik desetiletí studentům 
středních škol a gymnázií 
proniknout do tajů vědecké práce. 
Jihomoravští středoškoláci mohou 
využít nabídku témat, kterou 
na svém webu zveřejňuje JCMM. 
Sdružení propojuje studenty se 
školiteli a zároveň poskytuje pro 
vybraná témata také finanční dotaci. T
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Kariéra v!dce se dá nastartovat 
u" na#st$ední %kole

Jana Ká&ová a#Vítek 'lampa 
studenti St%ední pr&myslové !koly 
chemické Brno 

Pro# jsme si vybrali téma detekce 
variability DNA rostlin? Ji" od%prvního 
vyhlá&ení témat pro zpracování SO) 
jsme v$d$li, "e bychom se rádi zam$(ili 
spí&e na%témata z%biologie. Od%mali#ka 
nás oba p(íroda a%její rozmanitost velmi 
zajímala a%lákala, kdy" jsme tedy objevili 
téma od%pana docenta Vyhnánka 
s%mo"ností podívat se n$kter*m druh'm 
rostlin p(ímo do%nitra jejich bun$k, 
zkoumat jejich DNA a%více si p(iblí"it 
práci v%mikrobiologické laborato(i, 
ihned jsme v$d$li, "e bychom se tímto 
rádi zab*vali. Hned od%prvního setkání 
jsme byli více ne" nad&eni z%ochoty 
a%vst(ícnosti, která se nám dostávala 
a%ji" nyní se t$&íme na%dal&í spolupráci.

https://sockari.cz/

