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SANITAS

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd,
které se zabývají lidským zdravím.

Natan Sidej, Gymnázium Arabská Praha
Název práce: Syntéza inhibitorů fibroblastového proteinu odvozených od 2 kyanopyrrolidinu
Student pražského gymnázia Arabská a absolvent online kurzu AP Chemistry Centra pro talentovanou
mládež se ve svém projektu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zaměřil na fibroblastový aktivační protein (FAP). Tento protein se vyskytuje téměř výhradně v nádorové tkáni, což mu dává
významný diagnostický a možná i terapeutický potenciál. Natan se ve své práci konkrétně zabýval
přípravou látek, které se na FAP dobře vážou a tím mohou pomoci k lepšímu zacílení nádoru. Strukturu těchto látek také měnil a sledoval, jak se změny projeví na jejich výsledné aktivitě. Během práce
narazil na dosud nepopsanou vedlejší reakci, která celou přípravu komplikovala. Navrhnul hypotézu,
proč k tomuto ději dochází, podložil jí experimentálními daty a podařilo se mu tuto překážku překonat.
Natanova práce je součástí širšího projektu v rámci ÚOCHB AV ČR a jeho poznatek o nežádoucí reakci může chemikům do budoucna usnadnit přípravu obdobných látek.

GENUS

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd,
zabývajících se prostředím kolem nás.

Sylva Neradová, Gymnázium Pardubice
Název práce: Proteiny Pho 15p patogenních kvasinek Candida albicans
a Candida parapsilosis defosforylují 2-fosfoenolglykolát
Kvasinky Candida albicans a Candida parapsilosis u lidí mohou způsobit nejen nepříjemné infekce kůže,
ale také infekce vnitřních tkání u lidí se sníženou imunitou, což může vážně ohrozit život napadeného
jedince. Genomy těchto kvasinek jsou známy a jsou běžně dostupné na internetu, ale je zde stále mnoho
genů, které vědci ještě nemají prozkoumané, a tak se jejich funkce odvozuje od podobných genů příbuzných organizmů, což nemusí odpovídat skutečnosti. To byla výzva pro studentku pardubického gymnázia,
která začala zkoumat reálné vlastnosti dvou enzymů těchto kvasinek, jejichž funkci zatím nikdo experimentálně neověřil. Našla nejen cestu, jak takové látky vůbec testovat, ale jako první objevila jejich funkci.
Není pravidlem, aby studentka 2. ročníku gymnázia, byla uvedena jako první autorka odborného článku
spolu se starší kolegyní. Článek byl přijat k publikaci v mezinárodním impaktovaném časopise.

FUTURA

Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace.

Ondřej Brichta a kolektiv, Gymnázium Plzeň
Název práce: Magnetronové naprašovací zařízení

Stále přibývá výrobků, které pro svou výrobu potřebují materiály se speciálními kovovými povrchy,
které mají např. malý součinitel smykového tření, speciální vlastnosti přilnavosti k jiným materiálům,
vysokou odrazivost atd. Takové materiály se vyrábějí pomocí magnetronového naprašování.
Ondřej Brichta, Přemysl Čechura a Jan Lüftner se rozhodli, že si takové zařízení na magnetronové
naprašování postaví sami. Jelikož byli omezeni finančními prostředky, vycházeli z běžných komponent
a naučili se improvizovat při jejich využití. Složité zařízení na magnetronové naprašování se jim nakonec podařilo sestrojit a nyní na něm provádí nejrůznější experimenty jako např. naprašování kovových
vrstev na skleněné nebo teflonové substráty. Prováděli také galvanické úpravy připravených měděných
povrchů, přičemž se jim podařil vytvořit i tištěný spoj. Současně se vznikem přístroje byla vytvořena i
jednoduchá numerická simulace znázorňující zjednodušený průběh naprašování za použití plazmatu.

MERKUR

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd.

Tomáš Drábek, Gymnázium Nad Štolou Praha
Název práce: Informačně –osvětový odbor v československé legii na Rusi
O působení československých legionářů v Rusku během a po první světové válce je známo mnoho.
Nejvíce se samozřejmě probírají jejich vojenské úspěchy, ale trávení volného času a kulturní vyžití
našich legionářů není až tak komplexně zpracovaným tématem. Proto se ho chopil student pražského
Gymnázia Nad Štolou Tomáš Drábek. Z primárních pramenů přiblížil historii a činnost Informačně-osvětového odboru. Tato dost často opomíjená část československého vojska na Rusi se starala o
kulturní vyžití legionářů, čímž udržovala vojenskou disciplinu na úrovni. Zároveň dokumentovala jejich
činnost a reprezentovala československý národ. V práci je uvedeno, kdo a co se hrálo v legionářském
divadle, jakou hudbu poslouchali, kdo jim hrál apod. Studie je navíc doplněna fotografiemi významných
legionářů-umělců a pracovníků Informačně-osvětového odboru, kteří díky této práci opět „vystupují ze
zapomnění“.

INGENIUM

Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.

Tomáš Perutka, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno
Název práce: Užití dekompoziční grupy k důkazu zákona kvadratické reciprocity
Cílem práce Tomáše Perutky je pomocí algebraické teorie čísel využitím dekompozičních grup dokázat
zákon kvadratické reciprocity. Tohoto nejednoduchého cíle dosáhl a aplikací této teorie se mu podařilo
dokázat další tvrzení z teorie kvadratických zbytků. Dle odborného posudku tato práce vysoce převyšuje nároky na středoškolské studenty a zcela jistě by překonala i standardy pro bakalářské práce v
tomto oboru.

CENA VEOLIA

Mimořádná cena, která se uděluje za práce věnované ochraně či zlepšení životního prostředí

Jakub Vácha, Gymnázium Soběslav
Název práce: Batrachologický inventarizační průzkum CHLÚ Dráchov a návrh průběžné
rekultivace oblasti, včetně transferů během těžby
V chráněném ložiskovém území Dráchov se má na několika desítkách hektarů zahájit těžba štěrkopísku. Na tomto území je však současně velmi zajímavá fauna, hlavně mnoho druhů obojživelníků. Jak
vrátit území po těžbě zpátky do stavu, ve kterém mohou obojživelníci zdárně prospívat, to navrhl ve
spolupráci s těžaři student gymnázia. Jeho odborná práce byla tak dobrá, že se ji těžařská společnost
rozhodla začlenit do dokumentace EIA zpracované profesionální firmou. Jeho návrhy týkající se zahájení těžby i následné rekultivace oblasti s ohledem na ochranu živočichů i flory tak byly v maximální
možné míře zohledněny.

