Krajské kolo SOČ 2020 Zlínského kraje,
letos úplně jinak - online
5. 5. 2020, Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod

Pořádající gymnázium letos získalo ve Zlínském kraji
tři první místa a jedno druhé.
V úterý 5. 5. 2020 proběhl na místním gymnáziu už čtrnáctý ročník krajského kola
přehlídky studentských prací Středoškolské odborné činnosti – SOČ online. Letošní
vyhodnocení bylo úplně jiné než minulé roky. Stejné bylo to, že soutěžící zpracovali svoje
téma v elektronické podobě a uložili na web SOČ. A pak bylo vše jinak. Neprobíhali žádné
obhajoby s prezentací před porotou ve třídách, ale všichni museli vytvořit svoji
videoprezentaci, uložit na YouTube a nakonec diskutovali s porotci pomocí Online Fóra.
Porotci individuálně posoudili z domácího prostředí jednotlivé práce, zaslali svým předsedům
hodnocení a ten pak vytvořil závěrečné hodnocení. Letos se přehlídky zúčastnilo celkem 55
prací ze 17 oborů a zapojilo se 64 soutěžících, protože některé práce obhajovaly vícečlenné
týmy. V porotě rozhodovalo celkem 32 porotců převážně ze škol celého kraje.
Tímto způsobem proběhly okresní kola, krajské kolo koordinované Gymnáziem JAK a
JŠ Uherský Brod a 13. 6. 2020 je celostátní kolo. Porotci vybrali celkem 17 postupujících do
nejvyššího kola a 10 prací navrhují do licitačního výběru z druhého místa.
Mezi nejvíce obsazené obory patřily Elektrotechnika, Učební pomůcky, Informatika,
Filozofie a Pedagogika. Z pořádajícího gymnázia vyhrála v oboru Biologie Anna Hýsková
s prací: „Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech
rajčete.“ a zvítězil také Jan Gajdošík v oboru Zemědělství s prací: „Analýza jedlého hmyzu“
a v oboru Teorie kultury a umění s prací „Komunita Otaku v České republice“. Čtvrtou
medaili pro školu získal druhým místem Matouš Cimala v oboru Matematika s prací
„Zobrazování Lobačevského geometrie“. Všichni postoupili do celostátního kola.
Myslím, že nejzajímavější práce byla od studentů ze SŠPHZ Uherské Hradiště pod
vedením Kamila Javora „Tvarovací linka s dávkováním náplně“, pomocí které firma Javor
peče vlčnovské vdolečky. Zde je vidět, že ve Zlínském kraji roste nová generace tvořivých,
vědecky a technicky zaměřených lidí. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů
v celostátním kole.
Podrobnější informace jsou na webu gymnázia: www.gjak.cz – SOČ 2020 online
Generálním partnerem byla společnost CZ.NIC, která vítězi oboru Informatika předala
finanční odměnu a přispěla na organizaci soutěže. Na ceny pro vítěze a další provozní náklady
přispěl více jak 40 000 Kč Zlínský kraj z dotace MŠMT. Všem těmto partnerům velmi
děkujeme.
Pochvalné zprávy přicházejí od porotců, vždyť někteří absolvovali všech 14 ročníků.
O celou přípravu, průběh a vyhodnocení se staral zástupce ředitele gymnázia
RNDr. Drahoslav Viktorýn.

