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ÚVOD
Význam regionálních programů vytváření a rozvíjení
zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory
Poptávka po znalostech u absolventů škol se mění v poptávku po dovednostech.
Klíčové dovednosti podle mezivládní Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD), která sdružuje 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, jsou:
• Tvořivost
• Kritické myšlení
• Úsudek
• Umění řešit problémy
• Umění uvažovat
• Umění komunikovat
• Umění spolupracovat.
Jenom část je obsahem vzdělávací soustavy v České republice. Na základě těchto poznatků AMAVET již v roce 2005
zpracoval Národní program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory, který mimo
jiné vycházel ze zkušeností v USA. Bohužel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o jeho realizaci neprojevilo
zájem. Hledali jsme jeho uplatnění a dohodli se s Pardubickým krajem na jeho realizaci na regionální úrovni. Pardu‑
bický kraj je jedním ze 14 krajů České republiky, ve kterém žije více než půl miliónů obyvatel.
Cílem regionálního programu bylo
• propojovat vzdělávací soustavu s neformálním vzděláváním a praxí,
• sjednocovat působení školských zařízení, neziskových organizací, veřejných i soukromých subjektů,
• směřovat ke zvládání základů metod vědeckého způsobu řešení problémů u co nejširšího okruhu
žáků základních a středních škol,
• umožnit poznávání společenské praxe a vytvářet tvůrčí potenci‑
ál pro uskutečňování zásadních inovačních změn,
• zaměřit profesní orientaci dětí a mládeže na vědecké a technické obory.
V září 2007 jsme připravili semináře pro ředitele základních a středních škol v Pardubickém kraji. Především
jsme vysvětlovali, proč má smysl, aby žáci pracovali na vědeckých a technických projektech, učí se:
1. Celoživotnímu vzdělávání
2. Organizačním schopnostem
3. Naplánovat projekt
4. Spolupráci
5. Učí se dlouhodobé práci na projektu
6. Učí se tvořivosti
7. Učí se vědeckému způsobu řešení problémů
8. Učí se prezentovat výsledky svoji práce
9. Získávají hlubší vědomosti pro vědeckou práci.
www.fvtp.cz
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Museli jsme dbát na to, abychom se zaměřili na hlavní oblasti působení
• získávání ředitelů základních a středních škol k organizování práce na projektech a školních kol soutěží,
• vyhledávání a proškolování vhodných učitelů k tomu, aby získávali a vedli žáky k práci na projektech,
• seznamování rodičů s významem práce na projektech,
• získávání odborníků z praxe k zadávání témat, vedení práce
na projektech a účasti v hodnotitelských komisích,
• získávání zástupců samospráv k podpoře práce na projektech a soutěžích,
• získávání partnerů k realizaci programu především z oblasti výzkumu, vývoje a inovačních firem,
• získávání sponzorů k financování účasti v soutěžích,
• důsledné dodržování, aby se provádění výzkumného projektu dělo s použitím badatelského cyklu.
Museli jsme vytvořit silnou motivaci jak pro žáky, pedagogy i ostatní účastníky projektu:
• Nejlepší středoškolák v soutěži se zúčastňuje každoročně mezinárodní soutěže I‑SWEEEP,
další postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET odkud mohou postoupit
na soutěž Intel ISEF v USA, Vernadského soutěž v Moskvě nebo soutěže v Číně a na Slovensku.
• 30 nejlepších žáků ze základních škol se i s pedagogy - vedoucími
projektu, zúčastňují každoročně studijní stáže ve Francii.
Zkušenosti z realizace Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji
v letech 2006 až 2019 předčily naše očekávání.
Vedle práce na vědeckých a technických projektech jsme zahájili program Mechatronika. Mechatronické staveb‑
nice v Pardubickém kraji byly distribuovány do zakládaných klubů AMAVET ve 20 základních a středních školách.
Proškolili jsme pedagogy, aby dokázali efektivně vést žáky. Celkem v klubech pracuje po dobu školního roku přes
150 žáků. V roce 2011 jsem vyhlásili I. ročník celostátní soutěže RoboRAVE ve dvou věkových kategoriích do 15 let
a od 15 do 18 let. Nejlepší tým v kategorii 15 až 18 let se každoročně zúčastňuje mezinárodní soutěže RoboRAVE In‑
ternational v USA, kterou jsme třikrát vyhráli.
Poskytujeme naše dlouholeté zkušenosti z práce se žáky základních a středních škol na vědeckých a technických
projektech, metodické podklady i systém práce v oblasti robotiky dalším krajům. Zatím se to podařilo v Libereckém
a Královéhradeckém kraji.
Tento sborník zachycuje vývoj programu v Pardubickém kraji v letech 2007 až 2019. Bohužel světová pandemie
koronaviru přerušila XIII. ročník realizace programu. Přesto věříme, že se nám podaří pokračovat XIV. ročníkem pro‑
gramu v roce 2021.

						
Ing. Stanislav Medřický, CSc.
							předseda AMAVET

4

Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

HISTORIE
S návrhem zahájit Krajský program vytváření a rozvíjení
zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory při‑
šel v roce 2006 předseda AMAVET za tehdejší radní Par‑
dubického kraje pro oblast celoživotního vzdělávání
Mgr. Bc. Janou Smetanovou. Po nezbytném vyjasňování
a jednání se zástupci Delaware Valley Science Fair Inc. Ri‑
chardem Closem a Williamem Rissingerem, kteří desítky
let organizují velmi úspěšně vědecké soutěže na pomezí
tří amerických států Delaware, Pennsylvania, New Jer‑
sey a na základě zkušeností z účasti na regionálním kole
soutěže ve Philadelphii, byl v roce 2007 spuštěn společný
pilotní projekt AMAVET a Pardubického kraje.
Projekt se skládal ze zapojení starších žáků základních
škol a středoškoláků do práce na vědeckých a technic‑
kých projektech, jejich účasti v soutěži, která dostala
název Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Par‑
dubickém kraji a programu mechatronika.
Prvním krokem realizace projektu bylo uspořádání
série seminářů především pro pedagogy základních
a středních škol v Pardubickém kraji za účasti Dicka Clo‑
se z Philadelphie. Po velmi úspěšném rozběhu v letech
2007 až 2009 byl na podzim roku 2009 Pardubickým
krajem schválen projekt k financování z Operačního
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na ob‑
dobí od 1. 10. 2009 do 30. 6. 2012.
Od samého počátku byly stanoveny základní požadav‑
ky, které předtím v České republice nikdo neuplatňo‑
val. Mezi ně patří plná kompatibilita s nejprestižnějšími
soutěžemi ve světě, zapojení starších žáků základních
škol do práce na vědeckých a technických projektech,
využívání hodnotících kritérií používaných v zahrani‑
čí, upřednostňování výběru a řešení problémů z praxe,
úzká spolupráce s výzkumnými, vývojovými a inovační‑
mi profesionálními pracovišti.
Důležitým faktorem pro úspěšný průběh soutěže, bylo
vytvoření silné motivace jak pro žáky i pro pedagogy.
Pro středoškoláky, kteří uspěli v krajském kole soutěže,
to je postup do národního kola soutěže EXPO SCIENCE
AMAVET pořádané pod záštitou předsedy Akademie
věd ČR. Z národního finále nejlepší postupují na mezi‑
národní soutěže. Již účast v národním finále je z odbor‑
ného hlediska velmi přínosná.
Z kategorie JUNIOR nejlepší tři autoři mimo soutěž
prezentují svoje projekty v Akademii věd ČR. Disku‑
se Josefa Jonase ze ZŠ Heřmanův Městec s tehdejším
předsedou Akademie prof. RNDr. Václavem Pače‑
sem, DrSc. je pro něho nezapomenutelný zážitek.
www.fvtp.cz
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V kategorii Junior se autoři nejlepších projektů i s vedoucími prací zúčastňují každoročně krátkodobé studijní cesty
za vědou a technikou do Francie.

Před budovou Paláce objevů v Paříži.

Pařížské nádraží Montparnasse při návratu z Poitiers rychlovlakem TGV.
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KVANTITATIVNÍ VÝVOJ POČTU ZAPOJENÝCH
ŽÁKŮ A PROJEKTŮ
Pozoruhodné je kvantitativní sledování vývoje počtu zapojených žáků a počtu projektů. Grafy prokazují dy
namický nárůst dosažený díky finanční podpoře z evropských fondů v letech 2010 až 2012. Vedle velmi pozitivních
kvantitativních trendů, je potěšitelná i kvalita přihlášených projektů.
Přehled počtu žáků zapojených do práce na vědeckých a technických projektech
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Kategorie Středoškolák

K výraznému nárůstu počtu zapojených škol došlo především ve IV. ročníku. Přes nepochybně dobré výsledky, jsou
ještě v Pardubickém kraji velké možnosti rozvoje této činnosti se žáky.

Celkový počet vědeckých a technických projektů
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Kategorie Středoškolák

Jedním z důležitých aspektů projektu je ovlivňování profesní orientace žáků a snaha, aby se s vědou a technikou
potkali v co nejnižším věku a měli zájem při volbě dalšího vzdělávání o tyto obory.
www.fvtp.cz
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Cílem projektu v Pardubickém kraji je dosáhnout toho, aby se stal trvalou součástí působení na žáky a umožňoval
každoročně vyhledávat nové a nové zájemce o budoucí inovační změny ve všech sférách.
Nejnovější příklad úspěšného žáka Letohradského soukromého gymnázia Aleše Stejskala potvrzuje, že je možné
zapojit středoškoláky do výzkumu nejmodernějších technologií. Musí k tomu být zájem a odvaha nejen ze strany
školy, ale i inovačních firem.
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Střední školy

Přehled celkového počtu žáků pracujících na vědeckých a technických projektech a v klubech mechatroniky
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ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY FINALISTŮ SOUTĚŽE
I. ročník
Školní rok 2007/2008
Marek Votroubek, Jan Král a Petr Bubeníček
z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli, postoupili z krajské‑
ho kola Festivalu do národního finále soutěže EXPO
SCIENCE AMAVET 2008 za vedení Mgr. Martiny Kunde‑
rové s projektem EIMSARobot na mezinárodní soutěž
INTEL ISEF 2009 v nevadském Reno v květnu 2009,
kde získali v oboru Inženýrství 1. místo v konkurenci
278 týmových projektů. Soutěže se zúčastnilo více než
1 563 středoškoláků z 57 zemí, kteří do soutěže přihlá‑
sili přes 1 200 projektů.

Úspěšný tým přijala tehdejší ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová
i s pedagogy, organizátory soutěže a rodiči. Velmi se
zajímala, co vedlo k dosažení tak významného mezi‑
národnímu úspěchu. Především jaký byl podíl školy,
rodičů i AMAVET.

II. ročník
Školní rok 2008/2009
Patrik Čermák ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Par‑
dubicích, postoupil z krajského kola Festivalu do ná‑
rodního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2009
za vedení doc. Ing. Čestmíra Drašara, Dr. z Chemicko
‑technologické fakulty Univerzity Pardubice s projek‑
tem Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin
A2VB3VI pro termoelektrické aplikace na mezinárodní
soutěž INTEL ISEF 2010 v kalifornském San José, kde
získal 3. místo v konkurenci 55 individuálních projektů
v oboru materiálové Inženýrství . Soutěže se zúčastni‑
lo 1 611 středoškoláků z 58 zemí, kteří do soutěže při‑
hlásili 1 289 projektů v 17 oborech.

www.fvtp.cz
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III. ročník
Školní rok 2009/2010
Filip Naiser z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli, postou‑
pil jako vítěz krajského kola Festivalu vědy a techniky
pro děti a mládež v Pardubickém kraji 2010 za vedení
Ing. Jiřího Giesla, Ph.D. s projektem Eye‑ Controlled
Cursor přímo na mezinárodní soutěž I‑SWEEEP 2010
(International Sustainable World Energy, Enginee‑
ring & Environment Project Olympiad) v texaském
Houstonu, kde získal v oboru Inženýrství 1. místo.
Soutěže se celkem zúčastnilo 763 středoškoláků ze 70
zemí, kteří do soutěže přihlásili 460 projektů.
V roce 2011 se zúčastnil soutěže INTEL ISEF 2011
v Los Angeles, kde získal v oboru Computer Science
2. místo.

IV. ročník
Školní rok 2010/2011
Aleš Stejskal z Letohradského soukromého gymná‑
zia, postoupil jako vítěz z krajského kola soutěže Fes‑
tival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém
kraji 2011 přímo na mezinárodní soutěž I‑SWEEEP
2011 v texaském Houstonu. Projekt Usměrňová‑
ní nanovláken zpracoval ve společnosti Contipro
Group v Dolní Dobrouči za vedení Ing. Marka Pokor‑
ného, Ph.D. V Houstonu obsadil 1. místo v oboru Inže‑
nýrství a získal cenu Grand Award, která je udělena
autorům tří nejlepších projektů celé soutěže. Celkem
se zúčastnilo 611 středoškoláků ze 70 zemí a 43 ame‑
rických států, kteří do soutěže přihlásili 440 projektů.
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ZAHRANIČNÍÚSPĚCHY
ÚSPĚCHY FINALISTŮ
FINALISTŮ SOUTĚŽE
ZAHRANIČNÍ
SOUTĚŽE
V. ročník
V. ročník

Školní rok 2011/2012
Školní
rokBorovec
2011/2012
Ondřej
z Gymnázia Vysoké Mýto postou‑
Ondřej
Borovec
z Gymnázia
Mýto
postoupil
pil jako vítěz krajského
kolaVysoké
soutěže
Festival
vědy
jako
vítěz
krajského
kola
soutěže
Festival
vědy
a techa techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji
2012
niky
pro
dětiIng.
a mládež
Pardubickém
kraji 2012
za veza ve
dení
Radka vZeipla,
Ph.D. z Ústavu
fotoniky
dení
Ing. Radka
Zeipla Ph.D.
s projektem
a elektroniky
Akademie
věd ČR
s projektemKvantové
Kvantové
struktury
strukturyaasupermřížka
supermřížka--budoucnost
budoucnosttermoelektermoelek
trik
trikna
namezinárodní
mezinárodnísoutěž
soutěžI-SWEEEP
I‑SWEEEP 2012
2012 vv texastexas
kém
kémHoustonu,
Houstonu,kde
kdezískal
získal1.1.místo
místovvoboru
oboruinženýrství.
Inženýrství.
Ondřej Vacek z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli s projektem Rezistence bakterií na dezinfektanty získal
v této soutěži 4. místo v kategorii životní prostředí.
Soutěže se celkem zúčastnilo 604 středoškoláků ze 68
zemí a 44 amerických států, kteří do soutěže přihlásili
455
projektů.
Ondřej
Vacek z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli s pro

jektem Rezistence bakterií na dezinfektanty, který
zpracovával pod vedením RNDr. Petry Lyskové, Ph.D.
z FCHT UPce, získal v této soutěži 4. místo v kategorii
životní prostředí. Soutěže se celkem zúčastnilo 604
středoškoláků ze 68 zemí a 44 amerických států, kteří
do soutěže přihlásili 455 projektů.

VI. ročník
VI.
ročník
Školní
rok 2012/2013

Václav
Kotyza
z Letohradského soukromého gymná‑
Školní
rok
2012/2013
zia, o. p.
s. postoupil
jako vítěz krajského
kola gymnásoutěže
Václav
Kotyza
z Letohradského
soukromého
Festival
a techniky
pro děti
a mládež
v Pardubic‑
zia,
o.p.s.vědy
postoupil
jako vítěz
krajského
kola
soutěže
kém kraji
2013
za vedenípro
RNDr.
Sojky
z Conti‑
Festival
vědy
a techniky
dětiMartina
a mládež
v Pardubicpro
Biotech,
s.
r.
o.
a
Ing.
Pavla
Kleina,
Ph.D.
z
Contipro
kém kraji 2013 za vedení RNDr. Martina Sojky z ContiPharma,
s. r.s.o.
v Dolní
s projektem
Vliv ky‑
pro
Biotech
r. o.
a Ing.Dobrouči
Pavla Kleina,
Ph.D. z Contipro
seliny
hyaluronové
a
různých
koncentrací
glukózy
Pharma s. r. o. v Dolní Dobrouči s projektem Vliv kyna hyaluronidázové
aktivitěkoncentrací
patogenů glukózy
ran Sta‑
seliny
hyaluronové a různých
phylococcus
aureus
a
Streptococcus
agalactiae
na hyaluronidázové aktivitě patogenů ran Stana mezinárodní
soutěže
I‑SWEEEP 2013agalactiae
v texaském
phylococcus
aureus
a Streptococcus
Houstonu, kde získal 4. místo v kategorii Inženýrství
na mezinárodní soutěže I-SWEEEP 2013 v texaském
. Soutěže se zúčastnilo 560 středoškoláků ze 68 zemí
Houstonu, kde získal 4. místo v kategorii inženýrství.
a 41 amerických států, kteří do soutěže přihlásili 393
Soutěže se zúčastnilo 560 středoškoláků ze 68 zemí
projektů.
a 41 amerických států, kteří do soutěže přihlásili 393
projektů.

www.fvtp.cz
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ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY FINALISTŮ SOUTĚŽE
VII. ročník
Školní rok 2013/2014
Ondřej Hubálek z Letohradského soukromého
gymnázia, o. p. s. postoupil jako vítěz krajského kola
soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež
v Pardubickém kraji 2014 za vedení Mgr. Dzianise Smir‑
nou, Ph.D. z Contipro Biotech, s. r. o. v Dolní Dobrou‑
či s projektem Biosorpce iontů mědi submerzním
myceliem Klanolístky obecné (Schizophyllum
commune) na mezinárodní soutěž I‑SWEEEP 2014
v texaském Houstonu, kde získal 4. místo v katego‑
rii životní prostředí. Kristýna Tomášová z Gymnázia
Česká Třebová s projektem Kultivace Trametes ver‑
sicolor DSM 1977 a produkce enzymu laktázy, pod
vedením Ing. Lenky Bobkové z Contipro Biotech, s. r. o.
získala 4. místo v kategorii Inženýrství . Soutěže se zú‑
častnilo 556 středoškoláků ze 66 zemí z toho bylo 44
amerických států, kteří do soutěže přihlásili 385 pro‑
jektů.

VIII. ročník
Školní rok 2014/2015
Kateřina Valentová z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli
postoupila jako vítěz krajského kola soutěže Festival
vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kra‑
ji 2015 za vedení Mgr. Marcely Foglarové z Holding
Contipro v Dolní Dobrouči s projektem Optimaliza‑
ce metod k charakterizaci polymerních filmů a ná‑
sledná příprava a charakterizace některých jejich
vlastností na mezinárodní soutěž I‑SWEEEP 2015
v texaském Houstonu, kde získala 2. místo v kategorii
Inženýrství . Soutěže se zúčastnilo 668 středoškoláků
ze 67 zemí a 44 amerických států, kteří do soutěže při‑
hlásili 427 projektů.
Ondřej Hubálek z Letohradského soukromého gym‑
názia, o. p. s. se s projektem Biosorpce iontů mědi
submerzním myceliem Klanolístky obecné (Schi‑
zophyllum commune) zúčastnil Intel ISEF 2015
v Pittsburghu, kde obsadil 3. místo v kategorii Envi‑
ronmental Engineering. 66. ročníku soutěže Intel ISEF
se zúčastnilo 1 702 středoškoláků ze 78 zemí, kteří do
soutěže přihlásili projekty v 20 soutěžních oborech.
12
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IX. ročník
Školní rok 20015/2016
Jan Blaha ze SOŠ a Gymnázia Přelouč, vítěz IX. ročníku
FVTP, s projektem Karbonická anhydráza Nce103p
patogenní kvasinky Candida Parapsilosis, zpraco‑
vaným pod vedením RNDr. Olgy Heidingsfeldové, CSc.
v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd
ČR, v. v. i., obsadil 3. místo v kategorii Environment Health and Disease Prevention. Kateřina Stodolová
z Gymnázia Dašická, Pardubice s projektem Příprava
a aplikace detektoru Medipix v dozimetrii, zpraco‑
vaným pod vedením Ing. Kamila Augustena na Katedře
dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT
v Praze, obsadila 4. místo v kategorii Engineering oba
v IX. ročníku mezinárodní soutěže I‑SWEEEP (The Inter‑
national Sustainable World Energy, Engineering and
Environment Project Olympiad) pořádaném v texas‑
kém Houstonu ve dnech 26. dubna až 1. května 2016.
Soutěže se zúčastnilo 639 středoškoláků ze 62 zemí a 44
amerických států.
V roce 2017 Jan Blaha se stejným projektem obsadil 4.
místo v kategorii Biochemie v 68. ročníku soutěže Intel
ISEF v Los Angeles, kterého se zúčastnilo 1 778 středo‑
školáků ze 78 zemí.

X. ročník
Školní rok 2016/2017
Kamil Mudruňka z Gymnázia Dašická, Pardubice, vítěz
X. ročníku FVTP, s projektem SCI‑Lab obsadil 2. místo
a Petr Leinweber ze SPŠ chemické v Pardubicích s pro‑
jektem Příprava a struktura CN – chelatovaných
organocíničitých dusičnanů a dusitanů, který zpra‑
covával pod vedením Ing. Petra Švece, Ph.D. z Ústavu
obecné a organické chemie FCHT UPce, obsadil 3. mís‑
to v soutěži The International Sustainable World Ener‑
gy, Engineering and Environment Project Olympiad
(I‑SWEEEP) v texaském Houstonu oba v kategorii Inže‑
nýrství . Soutěže se zúčastnilo 436 středoškoláků ze 63
zemí a 42 amerických států.

www.fvtp.cz
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XI. ročník
Školní rok 2017/2018
Natálie Císařová z Gymnázia a Jazykové školy s prá‑
vem státní jazykové zkoušky Svitavy (první zleva)
s projektem Cytotoxické účinky obvazových kry‑
tí s obsahem stříbra, který zpracovala pod vedením
Mgr. Kristiny Nešporové, Ph.D. ve společnosti Contipro
Biotech, s. r. o. v Dolní Dobrouči, získala stříbrnou me‑
daili ve 33. ročníku mezinárodního celočínského finá‑
le soutěže odborných projektů China Adolescents
Science and Technology Innovation Contest (CAS‑
TIC), v čínském městě Chongqing ve dnech 14. až
20. srpna 2018.

XII. ročník
Školní rok 2018/2019
Sylva Neradová z Gymnázia Mozartova 449, Pardubi‑
ce s projektem Fosfatázy Pho15p defosforylují 2-fos‑
foglykolát, zpracovaným pod vedením RNDr. Olgy
Heidingsfeldové, CSc. na Katedře biologických a bio‑
chemických věd, FCHT UPce, zvítězila v krajském kole
soutěže a postoupila do 34. ročníku mezinárodního
celočínského finále soutěže odborných projektů China
Adolescents Science and Technology Innovation Con‑
test (CASTIC), ve městě Macau, kde získala stříbrnou
medaili. Soutěže se v červenci 2019 zúčastnilo 200 za‑
hraničních účastníků z více než 50 zemí a regionů.
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MECHATRONIKA
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Russ Fisher‑Ives, ředitel soutěže RoboRave International, předává ceny vítězům kategorie Hášení ohně na národním finále RoboRAVE 2015.

Russ Fisher-Ives, ředitel soutěže RoboRave International, předává ceny vítězům kategorie Hášení ohně na národním finále
RoboRAVE 2015.
www.fvtp.cz
www.fvtp.cz
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Robotická soutěž RoboRAVE
V roce 2011 jsme navázali spolupráci s organizací Inquiry Facilitators Inc., která od roku 2001 pořádá robotickou
soutěž RoboRAVE International v Albuquerque v Novém Mexiku určenou pro věkovou kategorii od 8 do 18 let. Na
naše pozvání uspořádal zakladatel soutěže Russ Ives‑Fisher sérii seminářů ve vybraných školách k seznámení žáků
i pedagogů s organizováním robotických soutěží. V roce 2012 se AMAVET ve spolupráci Inquiry Facilitators Inc. roz‑
hodl uspořádat zkušebně první ročník národní robotické soutěže RoboRAVE v České republice, která je plně kom‑
patibilní s pravidly robotické soutěže RoboRAVE. Soutěž dopadla úspěšně a tak ve druhém ročníku již bylo možné
udělit v kategorii Středoškolák hlavní cenu ve formě účasti na soutěži v USA. Pro úspěšné účastníky soutěže v kate‑
gorii JUNIOR každoročně pořádáme letní robotický kemp ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel a slu‑
žeb v Žamberku.

II. ročník RoboRAVE
Školní rok 2012/2013
V druhém ročníku národní soutěže postoupili finalisté
Martin Schejbal a Martin Jaroš z Gymnázia Dašická
v Pardubicích pod vedením Mgr. Pavla Kycla na mezi‑
národní soutěž RoboRAVE v USA, kde obsadili vynika‑
jící první místo v kategorii Hašení ohně v konkurenci
53 týmů ze čtyř zemí. Celkem se soutěže zúčastnilo
1 329 soutěžících se 407 roboty.

III. ročník RoboRAVE
Školní rok 2013/2014
Vojtěch Rychnovský, Vojtěch Novotný a Jiří Etrych
z Gymnázia Dašická v Pardubicích pod vedením
Mgr. Pavla Kycla, vítězové národní soutěže RoboRA‑
VE, obsadili výborné páté až osmé místo v kategorii
Hašení ohně v konkurenci 46 týmů z osmi zemí a dvou
amerických států. Celkem se soutěže zúčastnilo 1 485
soutěžících se 484 roboty.
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IV. ročník RoboRAVE
Školní rok 2014/2015
Martin Jaroš a Matěj Tobiáš z Gymnázia Dašická, Par‑
dubice pod vedením Mgr. Pavla Kycla, vítězové IV. roční‑
ku národní soutěže RoboRAVE obsadili vynikající druhé
místo. Druhý tým z České republiky, který se soutěže
RoboRAVE zúčastnil ve složení Jiří Diblík, Ondřej Ko‑
pecký a Lukáš Daněk z Gymnázia Vysoké Mýto pod
vedením Ing. Milana Daňka obsadil čtvrté místo. Oba
týmy v nejtěžší kategorii Hašení ohně v konkurenci 41
týmů z devíti zemí a čtyř amerických států. Soutěže se
zúčastnilo 1 680 soutěžících se 560 roboty.

V. ročník RoboRAVE
Školní rok 2015/2016
Jiří Diblík, Ondřej Kopecký a Lukáš Daněk z Gym‑
názia Vysoké Mýto, vítězové V. ročníku národní sou‑
těže RoboRAVE na mezinárodní robotické soutěži
RoboRAVE International v Albuquerque v Novém Me‑
xiku obsadili první místo v nejtěžší kategorii Hašení
ohně v konkurenci 37 týmů z osmi zemí.

VI. ročník RoboRAVE
Školní rok 2014/2015
Jiří Diblík a Ondřej Kopecký z Gymnázia Vysoké
Mýto, vítězové VI. ročníku národní soutěže RoboRA‑
VE na mezinárodní robotické soutěži RoboRAVE Inter‑
national, pořádané v kolumbijském Medellínu, obsadili
první místo v nejtěžší kategorii Hašení ohně v konku‑
renci 37 týmů z osmi zemí.Soutěže RoboRAVE Internati‑
onal pořádané od roku 2001, se 10. až 13. května 2017
zúčastnilo 440 soutěžících s celkem 124 roboty v 5 ka‑
tegoriích.

www.fvtp.cz
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VII. ročník RoboRAVE
Školní rok 2017/2018
Marek Musil, Vojtěch Tecl a Josef Pelc ze SPŠ elek‑
trotechnické a VOŠ v Pardubicích, vítězové národní‑
ho finále VII. ročníku soutěže RoboRAVE, obsadili na
mezinárodní soutěži v Albuquerque v Novém Mexiku
v konkurenci 26 týmů výborné druhé místo.

VIII. ročník RoboRAVE
Školní rok 2018/2019
Jakub Ešpandr a Jakub Brandejs ze SPŠ elektro‑
technické a VOŠ v Pardubicích, vítězové národního
finále VII. ročníku soutěže RoboRAVE, obsadili na me‑
zinárodní soutěži v čínském Quangzhou páté místo
v konkurenci 36 týmů. Týmové soutěže se zúčastnilo
1 700 soutěžících z 15 zemí ve věku 8 až 18 let.

18
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Letní škola robotiky v Žamberku
Pokračoval rozvoj mechatroniky v Pardubickém kraji. V září 2013 jsme pro vítěze druhého ročníku celostátní soutě‑
že RoboRAVE uspořádali mezinárodní školu robotiky. Na naše pozvání přijeli lektoři z partnerské organizace Inquiry
Facilitators, Inc., Russ Fisher‑Ives, Jesse Wilkinson a Daniel Smith z Nového Mexika. Společně jsme uskutečnili sérii se‑
minářů k zapojení žáků do činnosti robotických klubů přímo ve školách za velkého zájmu žáků i pedagogů. Semináře
proběhly ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku za účasti žáků a pedagogů ze středních a základních
škol v Žamberku, v ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, Průmyslové střední škole Letohrad a v Gymnáziu Vysoké Mýto.

V rámci vzdělávacího programu byla zajištěna také exkurze do firmy Bühler, s. r. o. Účastníky Letního kempu roboti‑
ky osobně přivítal Ing. Jiří Appeltauer, generální ředitel Bühler, s. r. o., Žamberk.

Jak se později ukázalo, tyto aktivity zásadně ovlivnily i přípravu a průběh třetího ročníku celostátní robotické sou‑
těže RoboRAVE, který se uskutečnil vzhledem k dobrým zkušenostem 20. a 21. března 2014 v rámci krajského kola
Festivalu v Pardubicích. Z celkem 27 přihlášených týmů v obou věkových kategoriích bylo 18 z Pardubického kraje.
V nejtěžší kategorii Hašení ohně se na prvních třech místech umístili středoškoláci z Pardubického kraje.
www.fvtp.cz
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Americko-česká Letní škola v roce 2011, účastníci před jaderným reaktorem na A&M University College Station.
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Americko-česká Letní škola v roce 2011, účastníci před jaderným reaktorem na A&M University College Station.

V posledních letech každoročně pořádáme robotický kemp v Žamberku pro finalisty soutěže RoboRAVE v kategorii JUNIOR.
V posledních letech každoročně pořádáme robotický kemp v Žamberku pro finalisty soutěže RoboRAVE v kategorii JUNIOR.

Žáci mají o robotiku zájem, jak ukazuje fotografie ze ZŠ Prodložená, Pardubice; workshop pořádaný při Letní škole robotiky 2014.

Žáci mají o robotiku zájem, jak ukazuje fotografie ze ZŠ Prodložená, Pardubice; workshop pořádaný při Letní škole robotiky 2014.
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Žáci mají o robotiku zájem, jak ukazuje fotografie ze ZŠ Prodložená, Pardubice; workshop pořádaný při Letní škole
robotiky 2014.
www.fvtp.cz
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Spolupráce s Pardubickým krajem
Od samého počátku působení v Pardubickém kraji v roce 2006 jsou všechny aktivity rozvíjeny v úzké spolupráci
s Pardubickým krajem. Společně se podařilo získat velké množství spolupracujících institucí i jednotlivců a přede‑
vším rozvinout systémové kroky, které za poměrně krátkou dobu umožnili zapojení každoročně více než 600 žáků
do vědeckotechnických aktivit. Podporu má program dlouhodobě ze strany hejtmanů Pardubického kraje nejdříve
Mgr. Radko Martínka a nyní JUDr. Martina Netolického, PhD., náměstkyně pro oblast školství a kultury Ing. Jany Per‑
nicové a později radního pro oblast školství Ing. Bohumila Bernáška.
Jednou z jeho silných stránek je možnost pro nejúspěšnější autory postoupit přímo nebo přes národní finále soutě‑
že EXPO SCIENCE AMAVET na nejprestižnější mezinárodní soutěže. Dobré výsledky v silné mezinárodní konkurenci
jsme očekávali po třech až pěti letech. Nakonec jsme dosáhli vynikajícího umístění finalistů již v první ročníku sou‑
těže. A co je nejdůležitější, v dalších ročnících opět finalisté krajského kola soutěže uspěli.
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Spolupráce s vysokými školami
Od prvního představení záměru na Radě pro rozvoj lidských zdrojů Pardubického kraje, měl plnou podporu
Univerzity Pardubice a jejího tehdejšího rektora prof. Ing. Jiří Málka, DrSc. Spolupráce se přenesla na úroveň fakult
a to hlavně na Chemicko‑technologickou a Elektrotechniky a informatiky. Především proděkani prof. Ing. Petr Ka‑
lenda, CSc. a doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. a později doc. Ing. František Dušek, CSc. mají nezastupitelný podíl na vyni‑
kající spolupráci, která se projevuje na kvalitě projektů a velkých úspěších finalistů krajského kola soutěže nejen na
národní, ale především na mezinárodní úrovni. Odborní pracovníci pomáhají při přípravě projektů, působí v hod‑
notitelských komisích a fakulty poskytují stipendia pro nejlepší autory projektů, kteří se rozhodnout studovat na
univerzitě.

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. předává ceny Fakulty chemicko‑technologické
Univerzity Pardubice

doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. z Fakulty elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice

Do spolupráce na programu se zapojují i další vysoké školy mimo Pardubický kraj. Zcela výjimečná je spolupráce
s Univerzitou Hradec Králové. Již více než pět let jsou udělovány většinou osobně rektorem prof. RNDr. Josefem
Hynkem, MBA, Ph.D. ceny rektora společně s cenami děkanů jednotlivých fakult. Univerzita se rovněž podílí svými
odbornými pracovníky na hodnocení projektů.
Do hodnocení projektů se pravidelně zapojují i zástupci Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze, především
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.

doc. Ing. František Dušek, CSc. při předávání cen Fakulty a elektrotechniky
a informatiky Univerzity Pardubice

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové
při předávání ceny.

www.fvtp.cz
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Spolupráce s praxí
Jedním z významných cílů programu v Pardubickém kraji je umožnit žákům základních a středních škol prostřed‑
nictvím práce na projektech seznámit se blíže s pracovišti praxe, především s činností inovačních firem. Za dobu ko‑
nání programu se podařilo navázat výborné kontakty s praxí, které znamenají oboustranné výhody. Na straně žáků
pozitivní ovlivňování jejich profesní orientace směrem k vědeckým a technickým oborům a na straně firem k aktiv‑
ní roli při přípravě budoucích tvůrčích pracovníků. Nemalý význam to má i pro základní a střední školy, které mohou

Bc. Jitka Kratochvílová, personální ředitelka společnosti Foxconn CZ, s. r. o. při předávání cen vítězům kategorie Junior

Ing. Ladislav Pék při předávání cen společnosti
Prokop Invest, a. s. Pardubice
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RNDr. Vladimír Velebný, CSc., generální ředitel Contipro Group, s. r. o.
v Dolní Dobrouči předává cenu Janu Hrabovskému

Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
celému procesu napomáhat a dál zapojovat tvůrčí pedagogy. Především v posledních letech dominují práce žáků
zapojených do programu Fybich vysoce inovační společnosti Contipro Group s.r.o. v Dolní Dobrouči, který umož‑
ňuje programově zapojovat talentované středoškoláky do projektů přímo v laboratořích společnosti. Program je
vynikajícím příkladem, jak je možné spojit přípravu budoucích výzkumných a vývojových pracovníků s praxí. Spo‑
lečnost každoročně věnuje nemalé prostředky a zapojuje svoje pracovníky do organizování seminářů, vedení pra‑
cí na projektech a organizování letní školy. Tento přístup umožňuje připravovat vynikající projekty středoškoláků,
kteří jsou velmi úspěšní v Pardubickém kraji, na celostátní úrovni i v zahraničí.

Do programu se dlouhodobě zapojují i další společnosti od sponzorské podpory přes účast v hodnotitelských
komisích i při vedení prací na projektech. Mezi tyto společnosti patří Foxconn CZ s.r.o. Pardubice, eBRÁNY, s.r.o.,
Pardubice, IVECO Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto, Prokop Invest, a.s., Pardubice, Bühler CZ, s.r.o., Žamberk, AVX
Czech Republic, s.r.o., Lanškroun, LUX-IDent s.r.o., Lanškroun, OEZ, s.r.o., Letohrad, Vondra a Vondra,s.r.o., Luková,
KOMFI spol. s r.o., Lanškroun, Harlingen s.r.o., Lanškroun, Tauer elektro, a.s., Lanškroun, SOMA Engineering,
Lanškroun, Schott CR, s.r.o., Lanškroun, nakladatelství Fraus.
Pozoruhodná je podpora programu generálním ředitelem společnosti Bühler CZ, s.r.o. Ing. Jiřím Appeltauerem
v Žamberku. Společnost dlouhodobě podporuje zakládání a činnost mechatronických klubů na základních a střed‑
ních školách v regionu. Vysílá svoje odborníky do hodnotitelských komisí a uděluje hodnotné ceny.
Od roku 2013 se pravidelně práce v hodnotitelských komisích věnují i zástupci Českého svazu vědeckotechnických
společností (ČSVTS). Mimořádný zájem Prof. Jaromíra Volfa, DrSc. a Ing. Zory Vidovencové a dlouholeté kontakty
společnosti v Číně vyústily v pravidelnou účast úspěšných finalistů v mezinárodních soutěžích v Číně.

www.fvtp.cz
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Velkou podporu má program i v Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje a její ředitelce RNDr. Evě
Malinové.

Zleva Mgr. Bc. Jana Smetanová, Prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., RNDr. Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské komory,
Ing. Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje
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ZÁVĚR

Finalisté Festivalu na Vernadského soutěže v dubnu 2015 s ředitelem soutěže Alexandrem Leontovichem.
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ZÁVĚR

Jindřich Lněnička z Gymnázia A. Jiráska představuje svůj projekt
předsedkyni Akademie věd ČR prof. RNDr. Evě Zažímalové, CSc.
na národním finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET.

poru vědy, technologie, Inženýrství a matematiky. V rámci programu BMI byly zajištěny doprovodné vědeckotech‑
nické exkurze na prestižní univerzitní pracoviště vědy a výzkumu. Setkání, které bylo připraveno pouze pro 24 žáků
z 15 zemí, se zúčastnila vítězka FVTP v kategorii JUNIOR, Kristýna Bednářová ze ZŠ Dobrovského, Lanškroun.
Soutěže INTEL ISEF, která se konala v roce 2019 v arizonskén Phoenixu, se zúčastnila v rámci doprovodného pro‑
gramu pro autory projektů do 14 let Broadcom Masters International Kristýna Landsingerová ze ZŠ Holice. V rámci
programu byly zajištěny doprovodné vědeckotechnické exkurze na univerzitní výzkumná pracoviště. Setkání se
zúčastnilo 27 žáků z 24 zemí. Obdrželi jsme pozvání i na setkání v roce 2020, které se bohužel z důvodů světové ko‑
ronavirové epidemie neuskutečnilo.
Zajímavý je vztah mezi úspěšným průběhem vědeckotechnických aktivit a inovačním úsilím v jednotlivých ško‑
lách. V dlouhodobém pohledu jsou to Základní škola Dobrovského v Lanškrouně, Gymnázium Aloise Jiráska v Lito‑
myšli, Gymnázium Vysoké Mýto.
Musíme pokračovat v získávání významných firem v kraji k partnerství v programu a rozšiřovat přímý dialog s praxí
jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak především s inovačními firmami. Spoléháme na pokračování spolupráce s Par‑
dubickým krajem, Univerzitou Pardubice, školskými útvary měst a obcí v kraji a především se školami.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do realizace programu zapojili a napomohli k dosažení výsledků, které
nemá žádný jiný kraj v České republice. Společně s Pardubickým krajem musíme v dalších letech využít dosažené
zkušenosti a i při omezených zdrojích pokračovat v realizaci projektu. Musíme dále vyhledávat další kreativní učite‑
le, kteří se stanou aktivními činiteli v přímé práci při vyhledávání, podchycování a rozvíjení nadějných žáků.
Spoléháme na aktivní účast široké skupiny spolupracovníků na základních a středních školách, kterou se za po‑
sledních třináct let podařilo vytvořit. Připravujeme XIV. ročník programu ve školním roce 2020/2021, který je opět
ohrožen druhou vlnou koronaviru. Celosvětový negativní vývoj a omezení v jednotlivých státech znamenají, že
v roce 2021 se neuskuteční mezinárodní soutěže v USA, Francii, Číně a Rusku v původní podobě.
Dosažené výsledky při realizaci programu předčily očekávání. Byl splněn globální cíl, kterým bylo ověření spe‑
cifických forem práce s vybranými žáky základních a středních škol jako základu k přípravě budoucích nositelů
inovačních změn v kraji. I přes relativně krátký čas řada úspěšných účastníků se již velmi aktivně zapojuje do inovač‑
ních procesů. Pozitivní výsledky v Pardubickém kraji napomohly k rozšíření programu do dalších krajů, Libereckého
a Královéhradeckého.
Výborné zkušenosti se podařilo získat při zapojování významných partnerů, kterými jsou Pardubická univerzita
a inovační firmy v kraji, Krajská hospodářská komora. Za zcela nový lze považovat přístup vedení města Lanškrouna
v čele se starostou Mgr. Radimem Vetchým, které celou problematiku zahrnulo do politiky města ukázalo, jaké jsou
možnosti v propojování přípravy žáků s personální politikou firem.
www.fvtp.cz
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Hlavní organizátor
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. je spolek dětí, mládeže a dospělých, jehož cílem je vytvá‑
ření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice. Asociace byla založena 4. ledna 1990 se
sídlem v Praze.
Mezi hlavní aktivity patří provozování více než 50 zájmových vědeckotechnických center a klubů pro děti a mládež
ve volném čase. Centra AMAVET pracují v Praze, Příbrami, Mostě, Lomnici nad Popelkou, Brně, Šumperku. Kluby pů‑
sobí při základních a středních školách a zařízeních pro děti a mládež. Celkem sdružuje AMAVET téměř 1 500 členů.
AMAVET je pořadatelem řady soutěží, mezi největší patří celostátní Soutěž vědeckých a technických projektů stře‑
doškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, založená v roce 1992 a Soutěž o nejlepší vědeckotechnických projekt
vysokoškoláků v elektroenergetických oborech Cena Nadace ČEZ probíhající od roku 1999. Od roku 2012 je to ro‑
botická soutěž RoboRAVE určená žákům základních a středních škol v České republice. Vítězové soutěží se pravidel‑
ně zúčastňují významných mezinárodních akcí.
Asociace je rovněž pořadatelem popularizačních akcí zaměřených na získávání zájmu dětí, mládeže i dospělých
o vědu a techniku. V letech 1998 až 2002 pořádala výstavy s názvem INVENCE, později se podílela na akci Věda v uli‑
cích. Dále pořádá zimní a letní vědeckotechnické tábory zaměřené na matematiku, fyziku, informatiku,
životní prostředí, robotiku.
Od roku 1990 organizuje odborné studijní cesty a výměny se zahraničím. Vůbec největším projektem je cestování
do francouzských vědeckotechnických center. S AMAVET za vědou a technikou za třicet let činnosti vycestovalo
přes 20 tisíc českých dětí a mládeže.
AMAVET má rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Od svého založení byl členem Mezinárodního hnutí zájmové vě‑
deckotechnické činnosti MILSET a zúčastňoval se pravidelně mezinárodních výstav vědeckotechnických projektů
mládeže. V roce 1996 byl pořadatelem první evropské výstavy ESE 1996 v Praze.
AMAVET dlouhodobě spolupracuje s Akademií věd ČR, středními a vysokými školami, především Karlovou univer‑
zitou a jeho Matematicko-fyzikální fakultou, Fakultou elektrotechnickou ČVUT, Univerzitou Pardubice a Univerzi‑
tou Hradec Králové.
V průběhu třiceti let spolupracovala s významnými společnostmi, největší českou elektrárenskou společností ČEZ
a.s., Microsoft, Siemens, AUTO Škoda, a.s., Intel, ABB, Foxconn, Auroton Computers, s.r.o. a dalšími. Spolupracuje
rovněž s řadou
měst a krajů.
Od roku 1990 let je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantového programu volnoča‑
sových aktivit pro děti a mládež. Největším sponzorem je ČEZ a.s., dále Intel, Auroton Computers s.r.o., Microsoft,
ABB, Foxconn.
Mezi nejvýznamnější aktivity za dobu činnosti patří například pořádání vůbec první výstavy nestátních, nezisko‑
vých, veřejně prospěšných organizací v roce 1992, založení Asociace malých debrujárů v roce 1993, cyklus populari‑
začních akcí INVENCE v letech 1998 až 2003. Založení evropské asociace MILSET Europe v roce 2005.
V roce 2006 zpracoval Národní program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory
v eské republice a od roku 2007 ve spolupráci s Pardubickým krajem byl dva roky úspěšně ověřován regionální pi‑
lotní projekt, který od roku 2009 do roku 2012 pokračoval jako projekt podporovaný z Operačního programu Vzdě‑
lání pro konkurenceschopnost. Nyní úspěšně pokračuje.
Mezi největší úspěchy patří umístění vítězů celostátní soutěže na INTEL ISEF 2005 v Phoenixu v USA na prvním
a tvrtém místě a v roce 2009 první místo v oboru inženýrství, v roce 2010 třetí místo a v roce 2011 druhé a třetí místo.
Na další mezinárodní soutěži I-SWEEEP v Houstonu v roce 2010 a 2011 první místo v oboru Inženýrství.
HLAVNÍ

www.fvtp.cz
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Soutěž FESTIVAL

Přihláška do soutěže
Každý soutěžící, který postoupil ze školního kola soutěže, musí do 31. ledna kalendářního roku podat on‑line při‑
hlášku do soutěže, kterou nalezne na stránkách www.fvtp.cz, ve které je nutné uvést informace o autorovi a pro‑
jektu. Povinnou součástí přihlášky je abstrakt, jehož formulář je rovněž na internetových stránkách soutěže. Autoři
projektů ze škol, kde neproběhla školní kola soutěže, se přihlašují přímo on‑line do 31. ledna kalendářního roku.

Abstrakt
Je důležitou součástí výzkumného dokumentu. Vytváří se na konci celého výzkumného projektu a je jedním
z nejdůležitějších kroků při přípravě projektu na prezentaci. Jde o jednostránkový souhrn výzkumné práce, který
by měl obsahovat minimálně 240 a maximálně 250 slov. Obsahuje čtyři povinné části:

Čtyři povinné části Abstraktu:

1.
Cíl projektu

2.
Postup práce

3.
Shromážděná data

4.
Závěr vytvořený
na základě získaných dat

V úvodu abstraktu je nezbytné uvést základní údaje:
Název projektu

Kontaktní informace na řešitele
(e‑mail a mobilní telefon)

Jméno řešitele
(řešitelů)

Jméno a organizaci vedoucího práce
nebo konzultanta

Školu

Abstrakt slouží nejen k základní informaci o projektu, ale také jako podklad pro hodnotitele i k poskytnutí informací
o řešiteli a projektu zájemcům o projekt v dlouhodobém horizontu. Při soutěži je třeba mít kopie abstraktu, které se
rozdávají zájemcům z řad především odborné veřejnosti.
Po úspěšném on‑line vyplnění a odeslání přihlášky, je soutěžícímu zaslána pozvánka s návratkou na okres‑
ní kolo soutěže. Vyplněnou návratku s potvrzením účasti je nezbytné vyplnit a obratem zaslat zpět na kontaktní
e‑mail: amavet@amavet.cz.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁCE NA PROJEKTECH
Září

Březen

Začíná školní rok, pedagogové vybírají žáky, o kterých
jsou přesvědčení, že inklinují k výzkumné činnosti, zís‑
kávají přehled o možných zadáních témat projektů,
začíná diskuse o žákovských nápadech na projektech,
která končí výběrem tématu.

Autoři postupujících projektů připravují projekt a účast‑
ní se krajského kola, vítězové krajského kola se připra‑
vují k účasti na národních a mezinárodních akcích.

Duben
Říjen
Žáci začínají s vyhledáváním informací, uvedením pro‑
blému do výzkumu, hledáním potřebných materiálů
k experimentu, formulují hypotézy, popisují procedu‑
ry a začínají si zaznamenávat data.

Listopad
Dokončují hledání potřebných informací k výzkumu,
dokončují procedury, probíhá poslední kontrola po‑
třebných dat, začíná zpracování informací.

Prosinec
Kompletování a zpracování literatury, kontrola dat,
po schválení kompletního zpracování – začíná experi‑
ment a zaznamenávání naměřených dat.

Postupující dál připravují projekt na účast v národním
kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET.

Květen
Účast nejlepších středoškoláků na soutěžích I‑SWEEEP
a INTEL ISEF, ostatní mladí výzkumníci se svými pe‑
dagogy již přemýšlejí na obsahu budoucích projektu
v dalším roce soutěže.

Červen
Příprava nových projektů, konzultace s výzkumnými,
vývojovými a inovačními společnostmi, vyhledávání
vhodného tématu, případných konzultantů a vedou‑
cích projektů.

Červenec‑Srpen
Leden
Pokračují a dokončují své experimenty, pokračují v za‑
znamenávání posledních dat a v kontrole informa‑
cí, píší závěry svého experimentu, vytvářejí příslušné
grafy z naměřených dat, píší abstrakt a vytvářejí pre‑
zentační tabuli, probíhají školní kola soutěže a výběr
postupujících do okresního kola.

Zkušení mladí výzkumníci již začínají s prací na pro‑
jektech, vyhledávají informace, provádějí experimen‑
ty, aby již v září mohli naplno zahájit práce na nových,
kvalitnějších projektech.

Únor
Autoři postupujících projektů na základě doporuče‑
ní hodnotitelů dopracovávají projekt a zúčastňují se
okresního kola, na základě výsledků hodnocení žáci
pokračují v zdokonalování svých projektů a připravují
se na krajské kolo soutěže.

www.fvtp.cz
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POSTUP PRÁCE NA VĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH PROJEKTECH
Krok 1
Výběr výzkumného tématu
Volba vhodného tématu především u začínajících
je mimořádně důležitá. Měla by vycházet ze zájmu
ve škole, případně zájmu ve volném čase. Je třeba se
poradit s učitelem, s odborníky, s rodiči nebo jít do
knihovny pro nápady. Důležité je, aby v počátcích ne‑
byl zájem příliš náročný, složitý a široký.

Krok 8
prezentace
výsledků

Krok 2
Rešerše literatury
Na základě zvoleného tématu je nutné vyhledat co nej‑
více odborných informací. Ještě dřív, než začne vlastní
řešení, je rozhodující využít všechny informační zdroje
a o zvoleném tématu zjistit co nejvíce informací. Jed‑
nou z největších chyb začínajících výzkumníků je, že
se snaží najít objevené a zkoumat již vyzkoumané.
Musí vzít v úvahu, že dané téma může být již dávno
prozkoumané. Jinak může investovaný čas přijít na
zmar.
Dobrým informačním zdrojem na začátek jsou
například vědecké články v dané problematice,
publikace odborných vědeckých společností,
univerzitní knihovny. Je důležité nebát se kon‑
taktovat vysokoškolského učitele nebo odborné‑
ho pracovníka Akademie věd ČR, kteří se danou
problematikou profesionálně zabývají. Je třeba
vytvořit přesný seznam zdrojů, ze kterých se bude
dále čerpat. Krok 2 v Kruhu poznání je jedním z nej‑
důležitějších. K výzkumnému projektu nesmí nikdy
chybět citace veškeré použité literatury, ze které au‑
tor během výzkumné práce čerpal.

Krok 7
tvorba
závěru

Krok 6
grafická a statistická
analýza dat

Krok 3
Testovací otázka
Formulování testovací otázky (hypotézy) tvoří zá‑
kladní část pro návrh experimentu v dalším kroku. Při
tvorbě testovací otázky musí autoři vycházet z před‑
pokládaných závěrů projektu. Snaží se položit si otáz‑
ku, co je v projektu zajímá a co by chtěli prokázat. Na
předem položené otázky se vlastními experimenty
snaží nalézt odpovědi. Pozor, aby se nepokládala otáz‑
ka, na kterou lze bez experimentu odpovědět!
Hypotéza může být potvrzena či vyvrácena. V přípa‑
dě, že bude hypotéza vyvrácena je nutné položit si jiné
otázky, na které odpovědi najdeme.
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Krok 5
sběr naměřených
dat

Krok 4
Návrh experimentu
Návrh experimentu a jeho realizace jsou předmětem
dalšího kroku. Jde o kontrolovaný experiment, to zna‑
mená, že experiment je směrován k tomu, aby ověřil
hypotézu, která byla na začátku stanovena.

Krok 1
výběr
výzkumného
tématu

Krok 5
Sběr údajů
Při realizaci experimentu se sbírají údaje, které se
podle zvolených kategorií zapisují do tabulek vede‑
ných v pracovním deníku.

Krok 2
rešerše
literatury

Krok 6
Grafická a statistická analýza
Shromážděné údaje autoři analyzují a připra‑
ví tak, aby je na jedné straně mohli použít na
prezentaci, ale hlavně aby na základě výsled‑
ků experimentů mohli vytvořit závěr. Jde tedy
o vytvoření a popis grafů, případně jednodu‑
chých statistických ukazatelů jako je průměr
apod.

Krok 7

Krok 3
testovací otázka
(hypotéza)

Tvorba závěru
Závěr je shrnutí výsledku výzkumného pro‑
jektu. Pro hodnocení je rozhodující, co nového
autor ve svém projektu přinesl, co praktického
vyplývá z projektu. Případně, co by bylo možné
zdokonalit pro další postup.

Krok 8

Krok 4
návrh
experimentu

Prezentace výsledků
Na jedné straně je důležité celý projekt připravit, ale
na druhé straně je potřebné umět svoje výsledky při‑
pravit na prezentaci. Prezentace výsledků je velmi
důležitá. Její důležitost spočívá také v tom, že při pre‑
zentování výsledků zainteresované osobě můžeme
dostat zpětnou vazbu o dalších možnostech vylepše‑
ní projektu, případně náměty na další práci, dokonce
i spolupráci.

www.fvtp.cz
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PRACOVNÍ DENÍK A GRAFICKÁ PREZENTACE PROJEKTU
Pracovní deník
Důležité je průběh a výsledky práce na projektu zaznamenávat do pracovního deníku, ve kterém by mělo být
uvedeno datum vykonávaných činností pro přehlednost vývoje vědecké práce. Pracovní deník se předkládá při
hodnocení projektu a jeho obsah je vhodné rozdělit do následujících částí:
1
Přehled použitých informačních zdrojů

4
Aplikace

2
Experimentální provedení

5
Fotografie

3
Data a jejich analýza

6
Závěr

Poster
Je způsob jak ostatním přehledně a srozumitelně sdělit informace o projektu. Porotce a učitele nejvíce zajímá
obsah práce a ne kreativita prezentační tabule. Není vhodné mít příliš textu na posteru.
Účastníkům Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji je poskytován prezentační poster or‑
ganizátory soutěže a je plně kompatibilní s posterem na mezinárodních soutěžích například INTEL ISEF (Internatio‑
nal Science and Engineering Fair).
Hlavní povinné části posteru
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1
Problém řešený v projektu

5
Postup práce

2
Hypotéza

6
Data

3
Použitá literatura

7
Grafy

4
Fotografie

8
Závěr
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Grafické uspořádání posteru – velikost, tvar a rozměry

90 cm

25 cm

Název projektu
Jména autora (ů)
Název školy

120 cm

Fotografie

Závěr

30 c m

60 cm
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FESTIVAL

Festival – hodnocení soutěžního projektu
Důležité je vědět, na co se hodnotitelé zaměřují při hodnocení projektů, které probíhá formou rozhovoru s auto‑
rem. Zaměřují se hlavně na čtyři oblasti:

1. Kvalita projektu
Vědecká myšlenka
•	Byl řešen smysluplný problém?
•	Byl odůvodněn cíl projektu?
•	Byl problém něčím ohraničen?
•	Byla projevena znalost základních informací,
týkajících se problému?

Analytický přístup
•	Byla data jasná a jasně interpretována?
•	Byly grafy srozumitelné a popsané?
•	Byly praktické aplikace srozumitelné?
•	Byla užita statistická analýza?
•	Byl náznak v pokračování projektu?
•	Byly nedostatky zřetelně rozpoznány
a definovány?

Experimentální metody
•	Byla zvolena správná technika?
•	Byly provedeny řádné kontroly?
•	Byl experiment správně koncipován?
•	Byly proměnné limitovány?

Názor porotce na autora
•	Entuziasmus
•	Všeobecný dojem porotce
•	Posouzení obtížnost projektu
v závislosti na věku autora

2. Úroveň grafické prezentace

3. Úroveň a kvalita ústní prezentace

•	Byla prezentace připravena stručně,
jasně a výstižně?
•	Byly zahrnuty všechny podstatné
aspekty a postupy?
•	Byl poster upravený přehledně
a smysluplně?
•	Byly obsaženy všechny povinné kroky?

•	Byla prezentace stručná a výstižná?
•	Byl autor schopen reagovat na odborné
otázky?
•	Prokázal autor schopnost proniknout
do hloubky problematiky?
•	Projevil autor schopnost přijít s něčím
novým, originálním?
•	Byl udržen oční kontakt s porotci?
•	Byl hlas autora jasný a jistý?

4. Schopnost prezentovat projekt v angličtině
•	Posuzuje se v kategorii Středoškolák v krajském kole soutěže.
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