
Mezinárodní projekt SoMoPro (South 
Moravian Programme for Distinguished 
Researchers, tj. Jihomoravský program 
pro podporu vynikajících vědců) se do-
stal do  fi nální fáze. Přímo na  jižní Mo-
ravě vznikla řada zajímavých vědeckých 
výstupů. Program fi nančně a především 
profesně podpořil špičkové domácí i za-
hraniční vědce na pracovištích výzkumu 
a  vývoje. Financován byl z  prostředků 
EU a Jihomoravského kraje. 

Od spuštění projektu SoMoPro v JMK v roce 
2009 bylo podpořeno 71 vědců, z  toho 18 
v  závěrečné třetí fázi programu. Své výzku-
my realizovali ve  spolupráci s  Masarykovou 
univerzitou, Vysokým učením technickým 
v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně, Aka-

demií věd ČR a Mezinárodním centrem klinic-
kého výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně. Úkolem zúčastněných vědců bylo ve-
dle přímého výzkumu i  podílet se na  výuce 
v rámci jejich činnosti. 

OTEVŘENÁ VĚDA SPOJILA ŠPIČKOVÉ VĚDCE Z EVROPY 

Jakých výstupů se podařilo ve
vybraných projektech dosáhnout:

   Podařilo se vyvinout pokročilé nosiče fosforečna-
nu vápenatého pro tkáňové inženýrství a regene-
raci kostí (tisk trikalciumfosfátu).
   Podařilo se vyléčit leukémii u myší pomocí nové 
imunoterapie.
   Byly navrženy a vyrobeny pevné adsorbenty pro 
zlepšení energetické a  environmentální udržitel-
nosti.

   Byly využity moderní digitální technologie k pod-
poře zdraví a zdravých životních návyků u dospě-
lých a seniorů. 

Kde jste SoMoPro zažili:
   2. ročník Brno Science Party v Otevřené zahradě 

v Brně – úspěšné představení vědy a vědeckých 
institucí směrem k veřejnosti.

   Mezinárodní konference Marie Skłodowska-
-Curie Actions Conference (MSCA) a  příspěvek 
Improving and facilitating synergies between 
Horizon Europe and ESIF, Bukurešť 2019.

   Mezinárodní zahraniční konference IAEVG, Bra-
tislava 2019.

    „Žijí mezi námi”  – vizuální projekt představil věd-
ce veřejnosti v jejich přirozeném prostředí.

www.jcmm.cz/projekt/somopro
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že jsem odešel od rodičů: studium 
v zahraničí mě do jisté míry osamo-
statnilo. 

Druhý ročník se nesl v podobném 
duchu jako ten první, jen jsem místo 
v půlce dubna kvůli epidemii korona-
viru odjel už patnáctého března. Se-
zení v učebnách se změnilo na on-line 
výuku stejně jako testy, které jsme 
psali z domova. To by se všechno dalo 
zvládnout, problém byl v tom, že ni-
kdo nevěděl, jak to bude dál. Kdy se 
budeme moci vrátit? Bude výuka jen 
on-line? Bude otevřený celý kampus, 
anebo jen části? Na tyto otázky jsme 
začali dostávat odpovědi před pár 
týdny, na začátku srpna. 

Podle všech dostupných infor-
mací bude škola začínat v září, první 
dva měsíce půjde o kombinaci on-
-line přednášek a kontaktních semi-
nářů v malých skupinkách. Univerzita 
v Kentu chce, stejně jako kterákoliv 
jiná, dělat vše pro to, aby koronavirus 
fungování školy nijak nezasáhl. Vý-
hoda naší instituce je ovšem v tom, 
že je v malém městě a nemusí čelit 
problémům, jaké mají metropole jako 
Londýn nebo Manchester. Jak přesně 
bude příští školní rok vypadat, je ov-
šem ve hvězdách a nám nezbývá než 
čekat, jak se situace vyvine. Ale všich-
ni věříme, že dobře. Logo univerzity vítající při vstupu do areálu školy
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