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Nejprestižnější soutěž pro mladé  
vědce ze středních škol opět startuje
 

České hlavičky, soutěž pro středoškolské studenty se dostává 
do svého 7. ročníku, dnešním dnem začíná sběr nominací.  

České hlavičky jsou výjimečné v tom, že se může každý student se 
svou prací přihlásit do soutěže přímo bez jakéhokoli předkola či schva-
lování a to prostřednictvím našich webových stránek. Kategorie ne-
jsou vypisovány podle předmětů ve škole, ale podle témat. Na vítěze 
v každé kategorii čeká mimo jiné finanční odměna ve výši 30 000 Kč 
a natočení osobního medailonku, který bude odvysílán v rámci gala-
večera. Ten se uskuteční 22. října v Mahenově divadle v Brně a  již 
tradičně bude ze záznamu vysílán Českou televizí. 

Slavnostní galavečer je otevřen veřejnosti a vstup je zdarma. 
Mohou se ho tak zúčastnit všichni, kteří chtějí podpořit své spolužáky 
a kamarády nebo ti, kdo se jen rádi dobře baví. O možnosti přihlásit 
se na galavečer budou všichni již brzy informováni. Proto nezaspěte a 
kontrolujte Vaši nástěnku.

Bližší informace včetně kompletního statutu najdete na strán-
kách www.ceskahlava.cz. Důležité je, že uzávěrka přihlášek je už  
30. června! Přihlášky se podávají elektronickou cestou, a to na 
e-mail nosek@ceskahlava.cz.

Dejte o soutěži vědět přátelům, kamarádům i ostatním 
studentům. Zašlete jim odkaz na naše stránky nebo 
vyvěste tento zpravodaj na školní web, nástěnku, svůj 
facebook a všude tam, kde Vás to napadne, aby se o sou-
těži dozvědělo co nejvíce lidí.  
Bližší informace: www.ceskahlava.cz  
kontakt: nosek@ceskahlava.cz

Pozor! Nová kategorie 
Organizátoři Českých hlaviček pro Vás připravili velkou změnu ve statutu 
soutěže. Letos poprvé je možné se hlásit do nové kategorie. Cena „Sani-
tas“ nahrazuje „Abraxan“ a České hlavičky se tak letos poprvé stávají 
soutěží pouze pro středoškolské studenty. „Sanitas“ se uděluje za odbor-
né práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským 
zdravím, biologickými a chemickými pochody. 

Jedná se tedy o kategorii blízkou všem studentům pomýšlejících na 
kariéru v medicíně, fyziologii, anatomii nebo v oboru, který se dotýká 
a je spojen s  životem člověka,  jeho zdravím a vnitřními pochody. Je 
samozřejmostí, že pro tuto cenu byl vybrán nový garant, jimž se stala  
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. Stejně tak byla, oproti  „Abraxanu“, 
navýšena odměna pro vítěze o 15 000 Kč. Celková odměna pro laureáta 
tedy činí, stejně jako u ostatních kategorií, 30 000 Kč. Proto neváhejte  
a zasílejte své nominace. Máte jedinečnou možnost stát se historicky prv-
ním vítězem této prestižní ceny.    

České hlavičky
v programu EXCELENCE
I letos získají školy žáků, umístěných na prvních třech místech v každé 
kategorii finanční odměnu z programu EXCELENCE. Tento program 
pro podporu talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na 
středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků  
v návaznosti na podporu aktivit pedagogických pracovníků zaměře-
ných na tyto žáky, připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy. Ministerstvo pro tento program alokovalo více než 20 miliónů 
korun, které budou školám, respektive pedagogům rozděleny.

Mezi vybrané soutěže se opět řadí i České hlavičky. Stávají se tak 
nejprestižnější středoškolskou soutěží v České republice, ktera byla 
do tohoto programu vybrána.

Hlavičky v médiích
Mladí vědci se v Brně bavili a dostávali ceny
18.10.2012       Mladá fronta DNES    
Lidé v Česku často platí za telekomunikační služby víc, než je 
nutné. Naznačila to analýza českého trhu mobilních operátorů, 
kterou udělal devatenáctiletý student Ondřej Žídek. Za analýzu 
dostal cenu České hlavičky, jejíž výsledky včera v Brně oznámili 
pořadatelé. Operátoři v Česku podle Žídka často nasazují vyšší 
ceny než v zahraničí. Svůj díl viny na situaci ale nesou i konzer-
vativní zákazníci.

České hlavičky jsou mladší obdobou prestižní ceny Česká hla-
va pro špičkové vědce. Cílem je popularizace vědy a podpora 
nadějných středoškoláků, jejichž výzkumy mnohdy předčí něk-
teré vysokoškolské diplomové práce. V odborné porotě zasedli 
přední čeští vědci.
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Garanti jednotlivých cen pro rok 2013 

1.   Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.  
předsedkyně  a garant  pro cenu „Merkur“, členka Rady vlády  pro  
výzkum, vývoj  a inovace, prorektorka pro vědu  
a výzkum VŠE Praha

2.   Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.  
místopředseda a Garant pro cenu „Ingenium“, VŠE Praha

3.   Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.  
garant pro cenu „Genus“, Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, 
laureát Národní ceny  Česká hlava 2003

4.   Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  
garant pro cenu „Futura“, rektor Technické univerzity Liberec

5.   Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. 
garant pro cenu „Sanitas“, zástupkyně ředitele  
Mikrobiologického ústavu AV ČR

Další členové poroty:

6.    Ing. Eva Bartoňová 
     1. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

7.   prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
      vedoucí oddělení Experimentální fykologie a ekotoxikologie Bota-

nického ústavu AVČR 

8.   RNDr. Jiří Grygar, CSc.
     astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Praha

9.   Doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. 
      proděkan pro matematickou a informatickou sekci, Matematicko 

- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha 

Statut cen České hlavičky 2013

MERKUR „Ekonomie a podnikání“,  
cena VŠE 
Cena se uděluje za práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a 
řízení, realizované nebo kompletně zpracované podnikatelské zámě-
ry, či za vědecké projekty z jiných oblastí, u kterých bude prokázán 
významný ekonomický efekt.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS „Člověk a svět kolem něj“,  
cena EKOKOM a.s.
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, 
zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, 
biologie, mikrobiologie, geologie, palentologie a dalších oborů, zkou-
majících živou a neživou přírodu, či za technologie nebo techniku 
zkoumající, zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“
Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matema-
tiky, elektrotechniky, programování a komunikace.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA  „Řešení pro budoucnost“,  
cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, 
technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají součas-
ný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména 
v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

SANITAS  „Život a zdraví člověka“   
cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních 
věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými 
pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či 
za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a 
příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

Operátoři z lidí vysávají až příliš peněz, zjistil oceněný student
17. 10. 2012       tyden.cz  
Lidé v Česku často platí za telekomunikační služby více, než je nut-
né. Naznačila to analýza českého trhu mobilních operátorů, kterou 
provedl devatenáctiletý student Ondřej Žídek. Za analýzu dostal cenu 
České hlavičky, jejíž výsledky ve středu v Brně oznámili pořadatelé. 
Operátoři v Česku podle Žídka často nasazují vyšší ceny než v zahra-
ničí. Svůj díl viny na situaci ale nesou i konzervativní zákazníci.

Lidé v Česku často platí za telekomunikační služby více, než je nut-
né. Naznačila to analýza českého trhu mobilních operátorů, kterou 
provedl devatenáctiletý student Ondřej Žídek. Za analýzu dostal 
cenu České hlavičky, jejíž výsledky ve středu v Brně oznámili pořa-
datelé. Operátoři v Česku podle Žídka často nasazují vyšší ceny 
než v zahraničí. Svůj díl viny na situaci ale nesou i konzervativní 
zákazníci.

České hlavičky jsou mladší obdobou prestižní ceny Česká hlava pro 
špičkové vědce. Cílem je popularizace vědy a podpora nadějných 

středoškoláků, jejichž výzkumy mnohdy předčí některé vysokoškol-
ské diplomové práce. V odborné porotě zasedli přední čeští vědci.

Žídek svou analýzu zpracoval jako student Gymnázia Vítkov na 
Opavsku. Dostal za ni cenu v kategorii Merkur, věnované ekonomice 
a podnikání. V dotazníku nasbíral odpovědi od 333 zákazníků čes-
kých operátorů, sledoval ceny a způsob regulace trhu v zahraničí. 
„Stejní operátoři jako v Česku působí také v jiných zemích. Ceny, 
které nabízejí tam, jsou až o 60 procent nižší,“ uvedl Žídek.

Čeští zákazníci se podle Žídka často spokojí s horšími podmínkami 
a nehledají levnější možnosti. Pokud by zahrozili operátorovi odcho-
dem, často by prý ušetřili desítky procent. „Doporučil bych zákaz-
níkům, aby se ozvali a vydobyli si lepší podmínky. Operátoři na to 
většinou slyší,“ řekl Žídek, jenž nyní studuje na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně. Doufá, že revoluci v telekomunikacích přinese nástup 
čtvrtého mobilního operátora...

Hlavičky v médiích


