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České hlavičky 2017 vyhlášeny
na televizním galavečeru
150 000 korun a ceny
České hlavičky 2017
byly rozděleny mezi
nejlepší středoškolské
studenty za jejich
vědecké práce
Jedenáctý ročník soutěže České hlavičky pro nejlepší vědecké a odborné
práce středoškoláků zná vítěze. Odborná porota složena z představitelů akademie věd a vysokých škol určila vítěze v pěti kategoriích a mezi vítěze byly
rozděleny finanční odměny v celkové
částce 150 000 korun. Dále byla předána Mimořádná cena poroty České
hlavičky. Slavnostní galavečer vysílala
Česká televize v sobotu 18. listopadu Televizním galavečerem provázeli Tomáš
Měcháček a Libuše Bittnerová
od 17:15 na svém druhém programu.
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Vítezové cen České hlavičky 2017
MERKUR „Člověk a společnost“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd.
LAUREÁTEM SE STÁVÁ:

ANNA SEDLÁČKOVÁ,
Lepařovo gymnázium, Jičín
Pohled do židovského triviálního školství
v 18. a 19. století
Oceněná studie se zabývá problematikou
židovského triviálního školství, a to na příkladu vybraných židovských obcí východních, severních a středních Čech.
Autorka se věnuje oblasti v podstatě zcela neprobádané a v souvislosti s náboženskými a národnostními menšinami pro současnost
velmi inspirativní. Porota konstatovala, že práce vysoce přesahuje
nároky na středoškolskou odbornou činnost a plně vyhovuje nárokům špičkové badatelské práce s nelehkým přístupem k pramenům
umístěným (mimo státní archivy) často i v těch soukromých.
Židovské rodiny byly až do roku 1781 závislé na domácím vyučování svých dětí, které mohl poskytovat bud rabín, kantor či jiný k
tomu kompetentní člen komunity. Vyučování často probíhalo v bytě
samotného rabína či v jiných alternativních a mnohdy hygienicky a
technicky nevyhovujících budovách – někdy se využívaly i prostory
synagogy. Vyučování, ač bylo kvalitní, systematické a na žáky byly
kladeny vysoké nároky, nelze považovat za zcela vyhovující. Žáci
byli vzděláváni pouze jednostranně – v oblasti hebrejštiny a bohosloví (výklad Talmudu a Tóry). Světské předměty, jako matematika
a přírodní vědy, se vyučovaly pouze sporadicky. I v oblasti jazykové žáci byli velmi zanedbáni, řádně ovládali pouze hebrejštinu, zato
němčinu velmi neuspokojivě.
Nedostatky v tomto specifickém systému vzdělávání spatřoval i samotný císař Josef II., který svým dekretem z roku 1781 nařídil všem
židovským komunitám čítajícím více než 30 famílií, povinnost založit
židovskou školu, která bude řízena státem, čili církví.
Práce studentky jičínského gymnázia, která musela prostudovat
mnoho historických pramenů, se soustředila na následující otázky
- Jakým způsobem židovské komunity reagovaly na josefínské reformy, na přechod od tradičního způsobu židovského vzdělávání k jeho
sekularizované podobě, jak vypadal běžný školní den žáka a učitele,
jaké byly životní podmínky učitelů v 18. a 19. století, kdo zajištoval a
financoval židovské školství, jak na židovskou školu pohlížela majoritní část obyvatelstva, co bylo příčinou zániku židovských škol a co s
sebou jejich zánik přinesl.

GENUS „Člověk a svět kolem něj“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních
věd, zabývajících se prostře-dím kolem nás.
LAUREÁTEM SE STÁVÁ:

JAN BLAHA,
Gymnázium a Střední odborná škola
Přelouč
Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis
jako potenciální cíl pro vývoj nových
antimykotik

Kvasinky rodu Candida jsou nebezpečnými oportunními patogeny,
které ohrožují především pacienty s oslabenou imunitou. Kandidózy,
tedy infekce způsobené těmito kvasinkami, mohou přerůst z povrchových onemocnění v systémová, u nichž úmrtnost pacientů dosahuje až 60 %. Počet imunokompromitovaných pacientů stoupá a u
kandid se navíc vytváří rezistence vůči současným antimykotikům.
Proto je třeba hledat nové cíle léčby.
Candida parapsilosis je druhou nejčastěji se vyskytující patogenní
kandidou. Kolonizuje vybavení i ruce zdravotnického personálu, díky
čemuž snadno se šíří v nemocnicích, kde je koncentrace pacientů s
oslabenou imunitou nejvyšší.
Patogenní kvasinky se umí adaptovat na širokou škálu vnějších podmínek včetně různých koncentrací CO2. Kandidy se běžně vyskytují
na vzduchu, kde je koncentrace CO2 ±0,033 %, ale také v krvi, kde
kon centrace CO2 dosahuje 5 %. S tímto rozdílem se vyrovnávají za
pomoci karbonickým anhydrázám (CAs) - enzymům, které výrazně
urychlují spontánní hydrataci CO2, reakci která je svou biologickou
významností často přirovnána k fotosyntéze. V prostředí s nízkou koncentrací CO2 jsou CAs pro kvasinky životně důležité. CAs hrají důležitou roli i v lidské fyziologii, ale kvasinkové CAs se od lidských strukturně liší. To z nich činní atraktivní cíl pro nově vznikající antimykotika.
Student přeloučského gymnázia provedl analýzy potvrzující, že
Nce103p je funkční karbonickou anhydrázou Candidy parapsilosis.
Porovnání sekvence Nce103p s homologickými sekvencemi jiných
kvasinek naznačuje, že strukturu a funkci tohoto enzymu ovlivňuje
délka N-koncové domény.
Provedl předběžné analýzy několika zkrácených verzí Nce103p a
tuto hypotézu potvrdil. Tím se otevírá možnost studia Nce103p jako
možného cíle pro vývoj nových antimykotik.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“
Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.
LAUREÁTEM SE STÁVÁ:

KAMIL MUDRUŇKA,
Gymnázium, Pardubice
Vývoj software CSE -Lab
CSE-Lab je software napsaný v C# zaměřený na studenty, učitele a ostatní zájemce
o matematiku a fyziku, který v jednom celku kombinuje nástroj pro sběr dat ze senzorů a profesionální matematický software
(Computer Algebra System). Software
umožňuje provádění experimentů a měření a jejich okamžité vyhodnocení a porovnání s teoretickým modelem, tvorbu interaktivních
pracovních listů či samostatné výpočty.
Pro měřicí systém byl navržen a vyroben vlastní hardware umožňující připojení až 5 analogových senzorů najednou, vzorkování a
následné odeslání dat do počítače. Systém představuje řádově levnější alternativu ke komerčním výrobkům stejného zaměření. Softwarová část systému nabízí real-time zobrazení dat v grafu a funkce
pro zpracování dat a ovládání měřicího hardwaru.
Matematický software je založen na grafických listech, na které je
možné spolu s rovnicemi a matematickými výrazy umístit řadu interaktivních prvků jako obrázky, grafy, tabulky, popisky, webové stránky a další. Veškeré výrazy jsou automaticky zobrazovány v grafické
formě (jako na papíře), všechny funkce jsou dostupné bez potřeby
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znalosti programovacího jazyku. Program pokrývá celou středoškolskou matematiku a část vyšší, pokročilé funkce zahrnují např. symbolické derivování a integrování, matice, tenzory libovolných řádů,
komplexní čísla, numerické řešení ODE A PDE, 3D grafy, výpočty s
jednotkami a další. Pracovní listy jsou provázány s naměřenými daty,
umožňují přímé zpracování a porovnání s teorií.
CSE-Lab je možné použít přímo ve výuce pro názorné a jednoduché demonstrování fyzikálních jevů, v hodinách matematiky pro
symbolické i numerické výpočty, ale i pro profesionální aplikace.
Je názorný, snadno ovladatelný, bohatě vybavený a představuje řádově levnější alternativu ke komerčním softwarům.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“,
cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy
a vynálezy, technologie a inovace.
LAUREÁTEM SE STÁVÁ:

TEREZA KAČEROVÁ,
Gymnázium Nad Štolou, Praha 7
Bio-čip pro molekulární diagnostiku
plicních onemocnění
Vítězná práce je orientována do oblasti
molekulární diagnostiky plicních onemocnění.
V práci je demonstrován vývoj bio-čipu
pro rychlou a přesnou diagnostiku vycházející z kvantifikace biomarkerů v matrici specifické pro respirační trakt - kondenzátu vydechovaného vzduchu.
Princip vyvinutého bio-čipu je založen na zakotvení protilátek, případně receptorů na inertním povrchu. Metodika zahrnující vyvinutý
bio-čip byla validována a použita v několika klinických příkladových
studiích, které potvrdily její aplikovatelnost a přesnost. V první studii
byl bio-čip zkonstruovaný na základě navrženého biomarkerového panelu využit k diferenciaci plicních onemocnění, kdy vyvinutá
metodika umožnila nejen spolehlivou diferenciaci astmatu, CHOPN
a plicního karcinomu, ale i fenotypizaci astmatu či monitorování
účinnosti farmakoterapie. Bio-čip lze uplatnit i v oblasti pracovního
lékařství, kdy byl použit ve dvou studiích zabývajících se změnami biomarkerového profilu pracovníků po inhalaci xenobiotik (dioxinů a nanočástic). Výsledky mimo jiné potvrdily, že pomocí bio-čipu
lze popsat mechanismy působení těchto látek a posoudit jejich vliv
na rozvoj alergické a zánětlivé reakce či na poškození proteinů a
nukleových kyselin, což je charakteristické zejména pro onkologická
onemocnění. Práce nabízí nejen řešení pro klinickou praxi, ale i alternativní point-of-care uspořádání, umožňující pacientům pravidelné kontroly zdravotního stavu, čemuž pak mohou přizpůsobit terapii
i denní aktivitu.
Bio-čip je zároveň popsán jako model vyvinutý pro oblast plicních
onemocnění, ale v budoucnu by jeho modifikace mohly být využity i
pro molekulární diagnostiku dalších onemocnění a pro monitorování
patologických procesů v jiných částech organismu.
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SANITAS „Život a zdraví člověka“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd,
které se zabývají lidským zdravím.
LAUREÁTEM SE STÁVÁ:

KATEŘINA KUDLIČKOVÁ
Gymnázium Brno – Řečkovice
Tajemné proteiny z RNFT rodiny
v mezibuněčné signalizaci a nádorech
Práce „Tajemné proteiny z rodiny RNFT v
mezibuněčné signalizaci a nádorech“ se
zabývá průzkumem zatím neprobádaných
proteinů, u nichž byla navržena hypotéza,
že mohou souviset s rozvojem chronické
lymfocytární leukémie (dále jen CLL). Ve
své práci pracovala se vzorky reálných pacientů postižených touto nemocí a snažila se potvrdit, či vyvrátit tuto
hypotézu.
O proteinech RNFT1 a RNFT2 se nevyskytují téměř žádné dostupné informace, kromě jejich primární aminokyselinové sekvence, není
tedy známa ani jejich struktura, ani biologická funkce. Existující data
jsou omezena pouze na několik záznamů v odborných internetových
databázích. S využitím i tak malého objemu dostupných dat, byla navržena hypotetická souvislost mezi proteiny RNFT1 a RNFT2 a rozvojem CLL.
Informace získané po vyhodnocení experimentů mohou být velkým
přínosem pro určování diagnózy pacientů s CLL. Hlavním cílem práce je zjistit, zda mají proteiny RNFT mají přímý vliv na délku života
pacientů s CLL, popřípadě dopady na samotné buňky.
(CLL je jedním ze 4 základních typů leukémie postihující výhradně
jedince pokročilého věku, 50 % osob je starší 70 let. Příčiny rozvoje
onemocnění u pacientů jsou neznámé, ale souvisí s ním často chromozomální poruchy, a to delece 13. a 14. a trisomie 12. chromozomu.
Nemoc má zpočátku velmi pomalý a pozvolný nástup, kdy u pacienta
probíhá několikaleté bezpříznakové období. Během tohoto období se
mohou nebo nemusí objevit klasické leukemické symptomy (tj. únava,
horečky, nechutenství, noční pocení, bolesti kloubů, ztráta na váze,
apod.). V další fázi se objevují příznaky vycházející z napadení tkání
nádorovými buňkami (zvětšení jater, sleziny a uzlin).
Z výsledků pokusů studenty gymnázia v Řečkovicích bylo zjištěno,
že exprese genů RNFT1 a RNFT2 má vliv na pacienty s CLL, a že
se dají považovat za signifikantní faktory, z nichž by se mohly stát
další parametry pro určování stádia CLL. Je zřejmé, že pacienti, u
kterých se v buňkách postižených CLL objevuje vyšší exprese především genů RNFT1, umírají v souvislosti s onemocněním znatelně
dříve než ti, u nichž exprese není tak vysoká.
Analýza byla provedena u 114 pacientů, z nichž 20 spadalo do skupiny s vysokou expresí obou genů. Bylo zjištěno, že žádný z této skupiny pacientů již v době analýzy dat nežil a navíc, ve srovnání s ostatními pacienty, osoby s vysokou expresí obou genů zemřely mnohem
dříve od diagnostiky onemocnění. Naopak kondice pacientů, u nichž
byla exprese obou genů nízká, byla znatelně lepší, více než polovina
testovaných v době získání dat byla naživu. Výsledky by bylo možné
použít pro tvorbu nového prognostického markeru.
Bylo také zjištěno, že vysoká exprese genů RNFT má fatální dopady
na samotné buňky. Způsobuje totiž blokaci přirozeného buněčného
cyklu a tím zastavení buněk v syntetické fázi, tzv. S-fázi, což není
slučitelné s dalším množením a přežitím buněk, ke kterému by mělo
standardně dojít.
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Zvláštní cena poroty České hlavičky
LAUREÁTEM SE STÁVÁ:

MAGDALÉNA KADLECOVÁ
Gymnazium Brno - Řečkovice
Vzácné onemocnění Epidermolysis bullosa
congenita a jeho vliv na život pacientů
Porota udělila zvláštní cenu Magdaléně Kadlecové za práci, ve které se věnovala vzácnému onemocnění Epidermolysis bullosa
congenita (EB), neboli nemoci motýlích
křídel.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření návrhů na zvýšení kvality péče o pacienty s onemocněním Epidermolysis bullosa congenita a zvýšení povědomí populace o tomto vzácném onemocnění. V
rámci teoretické části se laureátka zajímala o, nemoc motýlích křídel
obecně, pacienty samotné a sociální a psychologické služby. Praktická část je věnována návrhům na zlepšení péče z pozice pacienta,
osobnímu rozhovoru a zkušenostem s pacienty, zjištění pohledu pacientů na jejich onemocnění a seznámení veřejnosti s touto problematikou pomocí vytvořené informační brožury.
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Odborná porota
1. Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
předsedkyně a garant pro cenu „Merkur“,
profesorka na katedře ekonomické statistiky, VŠE Praha
2. Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
místopředseda a garant pro cenu „Ingenium“,
proděkan pro vědu a výzkum VŠE Praha
3. Ing. František Foret, CSc.
garant pro cenu „Genus“,
ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
4. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
garant pro cenu „Futura“,
rektor Technické univerzity Liberec
5. Prof. RNDr Václav Hořejší, PhD
garant pro cenu „Sanitas“,
ředitel ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,

Další členové poroty:
6. Ing. Eva Bartoňová
místopředsedkyně ČSÚ
7. prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
vedoucí oddělení Experimentální fykologie
a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
8. RNDr. Jiří Grygar, CSc.
astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
9. Doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
proděkan pro matematickou a informatickou sekci,
Matematicko - fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha

V průběhu večera hrála kapela Ready Kirken

