
Přála bych si jet na SOČku autobusem 

„Nechtěla byste se letos ujmout SOČky?“, ptal se mě loni ředitel našeho gymnázia se slibem, že se této funkce 

brzy ujme mladý fyzikář a že neví, kdo by to dočasně převzal.  Nevěděla jsem, co mě čeká, ale protože si 

musíme pomáhat a já mám ráda nové výzvy, tak jsem kývla.  

Nastalo mi období domlouvání, dopisování, hledání, nahánění, telefonování a hlavně sledování termínů. 

Kolegové mi sice doporučili řadu studentů, kteří se věnují velmi zajímavým tématům a mají bezvadné nápady, 

ale ne všem se chtělo udělat něco navíc. Sepsat svou činnost a hlavně v termínu odevzdat. To je někdy 

neskutečný problém.  

 Nakonec se mi podařilo získat pět nadšenců. Terka, Pepa, Vojta, Petr a Vítek se stali mými spojenci. Terka, 

Pepa a Petr odevzdali svou práci včas, přihlášení a administraci jsme zvládli a postupně jsem i já celkem zdatně 

manévrovala na stránkách SOČ.  Přihlášku vyplnit - část A, napsat popis práce a vložit v elektronické podobě - 

část B, vložit posudek a posunout do krajského kola - část C. Nakonec vytisknout, orazítkovat, podepsat, vložit 

do vytištěné práce a poslat poštou. Pásová výroba.  

„Kde je Vítek?“ „Není ve škole.“ „Co Vojta?“ „Jeho konzultant je na služební cestě.“  „Kontroloval výsledky a 

souhlasí s prací?“ „Můžeš ji vytisknout?“  „Vítek musí upravit závěr, tak ho za mnou pošlete.“ Je středa a práce 

nejsou zaregistrovány a přihlášeny a v pátek ve 12 hodin musí na poštu. Jsou to nervy. Ve čtvrtek se registruje 

Vítek, Vojta nese práci až v pátek ráno pouze v elektronické podobě. Vytisknout, ještě barevné obrázky, je půl 

jedenácté a konečně se přihlašuje do soutěže.  Nakonec je všechno v jednom balíku. Vzhledem k tomu, že mám 

čas jen o přestávkách mezi výukou, je malý zázrak, že se nám to podařilo.  

Zázrakům ale není konec. Jedeme do Kladna na krajské kolo, kde je skvělá organizace, báječná atmosféra. 

Soutěž běží jako na drátkách a já nestačím přebíhat mezi kategoriemi, abych si poslechla naše studenty.  Mají 

rozpačité pocity. „Asi jsem to pokazila, porota se mě tak dlouho vyptávala,“ bojí se Tereza. „Já jsem měl taky 

divný pocit, jak mě upozorňovali na chyby,“ myslí si Vojta. Pepa jede vlakem domů, protože asi neuspěl. Vítek 

nic neřeší a Petr neví.  

Vyhlášení výsledků je plné překvapení a radost nebere konce.  Vojta a Tereza vyhráli a postoupili do 

celostátního kola, Petr a Vítek byli druzí s licitací do celostátního kola a Pepovi byla udělena zvláštní cena 

poroty. Byl to sen, který ale teprve začal. Byla jsem na naše studenty pyšná a vzpomínala na svou účast v SOČce 

před čtyřiceti lety, kde jsem končila v krajském kole. Byla jsem tenkrát na 1. ročníku SOČ v roce 1978. 

Na celostátním kole byl Vojta s Terkou. Nevyhráli, ale umístili se na předních místech. Dokázali tam ale něco 

jiného. Našli dvouleté dítě, které se ztratilo. Bez ohledu na soutěž se snažili o něho postarat a pomoci. Tím ale 

naše cesta soutěží neskončila. Vojtova práce je navržena do širšího výběru na cenu Česká hlavička a na účast      

v mezinárodní soutěži. Česká hlavička nevyšla, ale Vojtovi se nakonec splní velký sen, je vybrán do mezinárodní 

soutěže v USA.  

Během jednoho roku mi SOČka odhalila a připomněla důležité věci. Opět jsem si uvědomila, jaké máme 

bezvadné studenty. Že i soutěž pro středoškoláky může přinést skvělé zážitky a neskutečné možnosti. Že i bez 

protekce a přímluv existuje odměna za pilnou a poctivou práci. A že se vyplatí do posledních okamžiků pracovat 

a snažit se. No, a mladý fyzikář nakonec zjistil, že se u nás ve škole musí pracovat a sám ze školy odešel. Tak mi 

ta SOČka zůstala.  

Co bych si přála nakonec? Chtěla bych oslovit tolik našich studentů, abychom jeli na SOČku vlastním 

autobusem.  
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