
V. Pospíšil Cesta k vědě

Cesta k vědě
Projekt pro studenty středních škol

I Úvod

Projekt Cesta k vědě vznikl na pražském Gymnáziu Jaroslava Seiferta (GJS) [12] za finan-
cování Evropského sociálního fondu v operačních programech JPD3 a OPPA [16] [17], státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu Hlavního města Prahy [18]. Realizace projektu byla rov-
něž umožněna díky vstřícnému postoji fakult Jaderné a fyzikálně inženýrské a Elektrotechnické
ČVUT (FJFI, FEL) [7] [8] [9], Matematicko-Fyzikální Fakulty UK (MFF) [10] a ústavů Akade-
mie věd ČR [11]. Jeho hlavní cíl spočíval ve zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých
a technických oborů, která je v současnosti velmi slabá. Konkrétně byl projekt zaměřen na

• zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních a technických oborů

• hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu

• zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti

• přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem
a prezentování výsledků vlastní práce (v českém a anglickém jazyce)

Naplňování tohoto záměru probíhalo následovně: studenti GJS a dalších středních škol se zá-
jmem o přírodní vědy a práci v nich byli uvedeni do skupin pracujících na výzkumných úkolech
na vědeckých pracovištích v Praze a zapojili se do jejich činnosti. Studenti věnovali práci v těchto
skupinách nemalou část svého volného času. Po zaučení a vstřebání poznatků o problému do-
stali nějaký úkol, který samostatně řešili. Výsledky své práce pak prezentovali formou článku a
posteru.

Zúčastnili se studenti sexta a septima (2. - 3. ročník). Každý ze studentů během prvního roku
získal všeobecné poznatky o matematice, fyzice, informatice a přístrojové technice, další rok pak
věnoval své vlastní práci a také prezentaci výsledků.
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II Časová osa a zúčastněné školy

Byla uzavřena již dvě kola projektu. První z nich bylo oficiálně zahájeno v září roku 2006
a trvalo dva školní roky 2006/2007 a 2007/2008, druhé kolo pak začalo v září 2009 a skončilo
po dvou letech v září 2011 (školní roky 2009/2010 a 2010/2011). Před prvním kolem projektu
proběhl půzkum na různých pražských gymnáziích, jaký bude o akci zájem, a to většinou formou
osobních jednání mezi řediteli škol. Z nich vykrystalizovala spolupráce mezi Gymnáziem J. Seiferta
a dalšími dvěma institucemi - Gymnáziem Karla Sladkovského [14] a Gymnáziem Christiana
Dopplera [13]. Ke druhému kolu projektu se přidalo ještě Gymnázium Jana Nerudy [15]. Tyto
školy mají dlouhou a bohatou tradici výuky přírodovědeckých a techických předmětů a jejich
zájem tedy nebyl překvapující. Po letních prázdninách (2006 i 2009) bylo ve spolupráci s učiteli
fyziky zmíněných škol vybráno cca 40 studentů, jež projevili zájem se projektu zúčastnit.

Projekt byl zahájen sérií úvodních kurzů, které zabraly celý první školní rok. Po druhých
prázdninách pak byli účastníci uvedeni do vědeckých skupin působících na FJFI, FEL, MFF a
dalších institucích, kde začali pracovat na svěřených úkolech. Prací na úkolu strávili v průměru
šest hodin týdně (ve svém volném čase) po celý další školní rok.

Na přelomu května a června skončili s prací na svěřených úkolech a jejich posledním zadáním
bylo vytvoření posteru, článku a prezentace, ve kterých by shrnuli průběh a výsledky své práce.
Tečkou za projektem pak bylo vystavení posterů účastníků na 16. konferenci českých a slovenských
fyziků v Hradci Králové v září 2008 (první kolo projektu) a 17. konferenci českých a slovenských
fyziků v Žilině (druhé kolo).

Protože se ukázalo, že druhý běh projektu má nadbytek finančních prostředků, byly jeho
aktivity rozšířeny a účast v projektu nabídnuta i mladším studentům (kvarta, resp. 1. ročník) na
zkrácenou dobu jednoho roku - z toho půl roku úvodních kurzů a půl roku vlastní vědecké práce.
Obtížnost přednášek i svěřených úkolů byla přizpůsobena nižšímu věku studentů. Do zkráceného
programu v září 2010 nastoupilo cca 20 středoškoláků.

III Úvodní kurzy

Během prvního školního roku projektu navštěvovali účastníci úvodní kurzy. Ty měly rozsah
šesti vyučovacích hodin týdně a měly za úkol seznámit studenty se základní terminologií, která
je potřeba pro práci ve fyzice. Jednalo se o následující série přednášek:

• Matematický aparát fyziky

• Informatika a výpočetní technika ve vědecké praxi

• Úvod do moderní fyziky

• Přístrojová technika

• Trendy současného výzkumu

Přednášky pokrývaly velmi rozsáhlý obsah v daném oboru, nekladly si však za cíl úplné po-
chopení a vysvětlení látky. Jejich cílem bylo skutečně jen zavést termíny a dosáhnout toho, aby
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studenti měli hrubou představu o nejvyužívanějších oblastech vyšší matematiky, fyziky a infor-
matiky a aby byli schopni si v odborné literatuře dohledat detaily potřebné k vlastní práci.

Prezentace jsou vytvořeny v aplikaci MS PowerPoint XP, ovšem vzhledem k minimálnímu
obsahu animovaných prvků a složitých stylových konstrukcí jsou snadno přenositelné i do jiných
aplikací (OpenOffice a podobně). Přednášky jsou volně ke stažení pro všechny účastníky projektu,
jejich použití pro výuku či studium i mimo projekt je možné - ba dokonce vítané. Lze je získat
na webových stránkách projektu Cesta k vědě [1].

III.1 Matematický aparát fyziky

Přednáška [2] heslovitě shrnula vybrané partie středoškolské matematiky (logika, teorie čísel,
množiny a zobrazení, posloupnosti a řady, funkce, rovnice, komplexní čísla), úvod do lineární
algebry (vektorový prostor, báze a dimenze, zobrazení na vektorových prostorech, norma, ska-
lární a vektorový součin, matice, soustavy lin. rovnic, vlastní čísla matic a operátorů) a úvod
do matematické analýzy (limita, diferenciální a integrální počet na R, diferenciální a integrální
počet ve více rozměrech, rozvoj funkcí v řady, diferenciální rovnice, dále pak prošla i základy
pravděpodobnosti a statistiky.

Obrázek 1: Ukázka průsvitek z kurzu Matematický aparát fyziky.

III.2 Informatika a výpočetní technika ve vědecké praxi

Přednáška [3] obsahuje historii výpočetní techniky, architekturu a elektroniku současných počí-
tačů, dvojkovou soustavu a digitalizaci, hardware a software (aneb sestavte si vlastní počítač),
operační systémy a překladače, základy práce pod operačním systémem Linux, základy progra-
mování, algoritmy a struktury údajů a objektově orientované programování v jazyku C++. Pro
další případná kola projektu je plánováno rozšířit přednášku o programy pro vědecké výpočty (na-
příklad práci v programu Mathematica), počítačové systémy pro řízení experimentů a sběr dat,
programy pro zpracování dat (systém ROOT), počítačové simulace, sítě (architektura, internet,
distribuované výpočty, GRIDy), typografický systém LaTeX, prezentační software a publikování
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na webu a další oblasti. Tato rozšíření budou ovšem účastníkům nabídnuta jako nepovinná ve dru-
hém roce, neboť se do prvního povinného roku časově nevejdou.

Obrázek 2: Ukázka průsvitek z kurzu Informatika a výpočetní technika ve vědecké praxi.

III.3 Úvod do moderní fyziky

V přednášce [4] je zahrnut průřez mechanikou včetně Newtonova, Lagrangeova a Hamiltonova
formalismu, speciální teorie relativity, včetně algebry v Minkowského prostoročasu, a shrnutí
elektřiny a magnetismu v rozsahu učiva prvních dvou ročníků VŠ. Dále pak přednáška obsahuje
úvod do kvantové mechaniky a jaderné, subjaderné a částicové fyziky.

Obrázek 3: Ukázka průsvitek z kurzu Úvod do moderní fyziky.
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Obrázek 4: Ukázka průsvitek z kurzu Přístrojová technika.

III.4 Přístrojová technika

Přednáška [5] doprovázená cvičením shrnula používání základních přístrojů jako digitální mul-
timetr, generátor s čítačem a osciloskop, naučila studenty technikám měření elektrotechnických
veličin v aktivních obvodech a základním statistickým metodám potřebným pro zpracování dat.
Pro další případná kola projektu je plánováno rozšířit přednášku o zacházení s modulární elek-
tronikou, počítačové řízení experimentů a základní experimentální techniky jaderné, subjaderné
a kvantové fyziky. Tato rozšíření budou ovšem účastníům nabídnuta jako nepovinná ve druhém
roce, neboť se do prvního povinného roku časově nevejdou.

III.5 Trendy současného výzkumu

Trendy současného výzkumu [6] byla série populárních přednášek, ve kterých čeští vědci seznámili
účastníky projektu se svou prací a také se směry současné experimentální fyziky. Vystoupili zde
mimo jiné Vojtěch Svoboda, Vojtěch Petráček a Tomáš Čechák z FJFI, Vladimír Wagner z ÚJF,
Anna Hogenová z FFUK a ředitelka SÚJB Dana Drábová. Součástí tohoto cyklu byly také exkurze
na zajímavá vědecká pracoviště, jako například na tokamak Golem na FJFI nebo van der Graafův
urychlovač na MFF.

IV Práce ve vědeckých skupinách

Během druhého roku projektu si účastníci vybrali nějaký výzkumný miniprojekt, kterému
se pak systematicky věnovali. Byli rozděleni ve skupinách po dvou až po třech. Miniprojekty
v prvním roce byly následující:

• Rentgenová fluorescenční analýza při studiu památek

• Analýza struktury a lomu materiálů
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• Sestavení experimentu „Normální a anomální Zeemanův jevÿ

• Sestavení experimentu „Jaderná magnetická rezonanceÿ

• Alfa a gamma spektroskopie

• Vlastnosti křemíkových driftových detektorů

• Vlastnosti scintilačních detektorů

• Návrh fúzního neutronového zdroje

• Katalyzátory v radiační chemii

• Algoritmy umělé inteligence

V druhém roce se účastníci zapsali skupin:

• Výzkum nových magnetokalorických materiálů

• Vývoj krystalové struktury sloučenin R2TX8

• Křemíkové detektory v částicové fyzice

• Radiační příprava nanomateriálů, keramik a scintilátorů

• Laserem řízené urychlování částic

• Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na tokamaku GOLEM.

• Audio složka virtuální reality

• Akcelerace jednoduchých genetických algoritmů na grafických kartách

• Studium dynamických jevů v termickém plazmatu

• Asistivní pomůcky v reálném životě

• Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH

Mladší studenti pak pracovali v následujících skupinách:

• Měření a analýza tepelné kapacity YPd5Al2 a NdPd5Al2

• Vliv sluchátek na sluch jejich uživatelů

• Elektronový zdroj pro dvouštěrbinový experiment

• Detekční aparatura pro dvouštěrbinový experiment

• Zkoumání uměleckých předmětů a archeologických nálezů pomocí rentgenové fluorescenční
analýzy
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Obrázek 5: Během druhé části projektu studenti pracovali na vlastních výzkumných úkolech pod
dozorem školitelů.

Obrázek 6: Studenti prezentují výsledky své práce ostatním účastníkům.
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V Výsledky a prezentace účastníků

Všichni účastníci měli za povinnost pravidelně prezentovat všem ostatním účastníkům a jejich
školitelům pokrok ve své práci. Každý měsíc byla zorganizována studentská minikonference, kde
polovina skupin přednesla svou prezentaci. Jako závěrečné výstupy pak každá skupina musela
mít prezentaci před širším studentským publikem, napsat o své práci vědecký článek a vytvořit
poster. Závěrečné minikonferece se kromě účastníků projektu zúčastnili i další středoškoláci, kteří
si vyslechli přednášky. Plakáty (v anglickém jazyce) pak byly vystaveny na 16. a 17. konferenci
českých a slovenských fyziků (Hradec Králové 2008 a Žilina 2011). Projekt zde měl vynikající
ohlas. Články účastníků jsou v oficiálních sbornících konference a lze je také stáhnout z webu
projektu.

VI Doprovodné akce

Obrázek 7: Hlavní doprovodnou akcí byla exkurze do centra evropského jaderného výzkumu
CERN.

Během projektu se konaly další podpůrné akce. Dne 28. 1. 2008 se uskutečnilo setkání vedení
JETE se zástupci vybraných SŠ v Temelíně. Zúčastnili se jej za projekt dva zástupci. Diskutovalo
se zde mimo jiné o možnostech a výhledech jaderné energetiky a o možnosti zlepšení vzdělávání
a informovanosti o tomto oboru na středních školách.

Dne 30. 1. 2008 proběhla Mezinárodní konference „Modernizace výuky technických předmětůÿ
na Univerzitě Hradec Králové. Zúčastnili se jí členové skupiny „Analýza struktury a lomu mate-
riálůÿ, kteří zde prezentovali svou práci, a jejich doprovod pak představil projekt Cesta k vědě
jako takový.

Dne 26. 3. 2008 se uskutečnila exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Studenti tu shlédli
nejaderné části provozu a dozvěděli se základní informace o řízení, bezpečnosti a uskladnění
odpadu. Exkurze byla původně plánována pro všechny účastníky projektu, ze studijních důvodů
se jí však nakonec mohli zúčastnit pouze studenti Gymnázia Karla Sladkovského. Zbylá místa
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byla zaplněna náhradníky z této školy – studenty s hlubokým zájmem o fyziku a přírodní vědy
jako takové.

V termínu 23. - 25. 4. 2008 proběhla v jaderné elektrárně Temelín akce Jaderná maturita 2008.
Zúčastnila se jí čtveřice studentů z projektu. Studenti zde absolvovali sérii přednášek z oblasti
jaderné energetiky a bezpečnosti provozu. Na konci akce pak skládali test.

V termínech 11. – 15. 5. 2008 a 30. 5. - 3. 6. 2011 proběhly exkurze do Evropského centra
jaderného výzkumu CERN v Ženevě. Účastníci tu shlédli výstavu s výkladem o vývoji jaderné
a subjaderné fyziky od počátku až po současnost, navštívili výpočetní středisko CERNu a pou-
čili se o možnostech současné výpočetní techniky a internetu ve výzkumu, vč. nejmodernějšího
konceptu sítě GRID, zúčastnili se prohlídky experimentálních hal, antiprotonového decelerátoru,
urychlovače LHC, haly pro testování urychlovačových komponentů a experimentů ATLAS, ALICE
a DIRAC. Dále navštívili Ženevu, kde se při prohlídce paláce UN poučili o struktuře a organizaci,
historii a funkci OSN. Také navštívili muzeum Mezinárodního červeného kříže a půlměsíce, kde
získali široké poznatky o historii a současné činnosti této organizace a také o obsahu Ženevských
konvencí. V čokoládovně Stettler pak shlédli ukázku tradiční lokální řemeslné výroby a v Muzeu
historie vědy sbírku historických přístrojů používanou fyziky v minulých staletích.

VII Výhled do budoucna

V rámci udržitelnosti projektu bude zažádáno o další grantové finance ESF z programu OPPA,
popřípadě o další prostředky (GAČR, MHMP apod.), a také budou osloveni případní dárci z prů-
myslového sektoru. Patronát nad dalšími koly projektu přislíbila Česká fyzikální společnost a účast
v něm všechna gymnázia zainteresovaná v kolech předchozích - jejich řady se ale pravděpodobně
ještě rozrostou.
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