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Projekt Badatel UP

● Součást Network of Youth Excellence https://www.nyex.education/  

● Součásti projektu Badatel UP
○ Badatel -- výzkumná témata pro studenty SŠ.
○ Program Newton
○ Konference mladých přírodovědců (KMP)
○ Letní škola Badatele (LŠB)
○ Badatelský víkendový seminář (BVS)
○ Letos podpora z grantu MŠMT: Badatel 2021

○ Rozvoj nadaných studentů SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit 
0053/7/NAD/2021 :: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021
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Vědecké projekty Badatele
● http://badatel.upol.cz/ 
● Výzkumné projekty pro SŠ studenty, školitelé z řad výzkumníků na PřF UP.
● Experimentální, teoretické, laboratorní, terénní, počítačové, kombinované…
● Pravidelné konzultace se školiteli na místě či vzdáleně, možná práce v 

laboratořích (BOZP!).
● S výslednou prací lze soutěžit v SOČ, lze i v týmech (SOČ: do 3 studentů).
● Projekty – průběžně aktualizovány, objevují se nové!
● Pokud má student zájem, ale nevidí vhodný projekt, má vlastní nápad atd., 

ozvěte se, projekt lze modifikovat, vymyslet, najít vhodného školitele!
● Studenti se vracejí a pokračují např. Bc. prací.
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Program Newton
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● https://badatel.upol.cz/akce/program-newton/
● SŠ studenti chodí individuálně na vybrané VŠ 

přednášky, někdy i několik:)
● Newton je zařazen jako akreditovaný studijní 

program v rámci Celoživotního vzdělávání na 
UP.

○ Koordinátor: Tomáš Fürst.
○ ~ 10 studentů z různých škol.
○ Každý má svého mentora na PřF.
○ Nutno domluvit individuálně před začátkem 

semestru a s vedením školy (doporučení 
ředitelky/ředitele).

○ Oborově hlavně Ma+Fy, Bi+Ch. 
○ Individuálně nastavitelný časovým možnostem 

studenta/ky, prosíme o podporu:)
○ Nenárokově lze předmět(y) a kredity za ně uznat při 

nástupu na UP (do 2 let od jejich absolvování).



Konference mladých přírodvědců

● Celodenní konference v Pevnosti poznání.
● Vystoupení studentů, možno anglicky, popř. poster.
● Soutěž o ceny celkově či v kategoriích Ma+Fy+IT+vědy 

o Zemi, Ch+Bi+Ekologie
● Absolutní vítěz má většinou možnost jet na 

mezinárodní SŠ konferenci.
● Součástí je sborník abstraktů.
● Letos na akci přímo navazovala Letní Škola Badatele

○ širší publikum:)
● Ohlas na stránkách PřF UP 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/konference-mladych-prirodovedcu-nabidla-kvalitni-ved
ecke-prace-stredoskolskych-studentu/
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Konference mladých přírodvědců
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Letní škola Badatele

● 1. týden v červenci 2022.
● Návrat k tradici LŠB v Jevíčku.
● Přednášky, workshopy, volnočasový doprovodný program, celotýdenní projekt
● k dispozici prostory gymnázia vč. laboratoří, tělocvičny, venkovního hřiště a 

PC místnosti.
● Ročník 2021 proběhl 3. - 9. července v Olomouci

○ Ludmila Včelařová, Ondřej Hrabina, Petra Macigová, Michal Mikeska, Dominik Vašinka
○ celotýdenní projekt Terraformace Marsu
○ přednášky - analytická chemie, statistika, geoinformatika, genové inženýrství, 3D tisk,...
○ terénní cvičení + prohlídka Mladečských jeskyní 
○ závěrečná poster session 
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Letní škola Badatele 2021
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Letní škola Badatele 2021
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Letní škola Badatele 2021
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Badatelský víkendový seminář
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● 22. - 24. 10. 2021
● Rekreační středisko Javoříčko
● Jiří Kvita, Ludmila Včelařová, Dominik Vašinka
● Přednášky

○ Dr. Richterek - Gravitační vlny
○ Doc. Karel Lemr - Kvantová teleportace - hranice mezi realitou a fikcí
○ Doc. Michal Botur 
○ Doc. Petr Barták 
○ Dr. Jana Oklešťková 
○ Dr. Radim Simerský  

● Exkurze - Javoříčské jeskyně
● https://www.prf.upol.cz/badatel/bvs/ 

https://www.prf.upol.cz/badatel/bvs/


Média

15

● https://badatel.upol.cz/
● https://www.facebook.com/badatelUP/
● https://www.instagram.com/badatel_up/

https://badatel.upol.cz/
https://www.facebook.com/badatelUP/
https://www.instagram.com/badatel_up/


Média
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● https://badatel.upol.cz/
● https://www.facebook.com/badatelUP/
● https://www.instagram.com/badatel_up/
● Přejeme mladým badatelům mnoho nápadů a úspěchů, a děkujeme za Vaši 

podporu!

http://badatel.upol.cz/ 
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