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„Na studentské konferenci jsem byl poprvé a tak nevím, jestli jsem vhodná osoba na posouzení, ale já 

osobně bych uvítal sekce s jedním tématem (biologie, matematika, chemie, …). Jinak děkuji i za 

studenty v posterové části. Příspěvky byly hojně dotazované a celkově o ně byl velký zájem. Snad jen 

trochu víc prostoru. Ještě jednou děkuji a jsem rád, že jsme se mohli zúčastnit.“ 

Dr. Radek Busta, VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 

 

„S konferencí jsem byla spokojená.  Všechno fungovalo a program byl dodržen. Jediné, co mi trochu 

vadilo, i když se mě to přímo netýkalo, bylo to, že postery byly „nahečmané“ blízko sebe, takže se 

tam nevešlo mmoho lidí. Jinak jsem žádný „problém“ neměla.“ 

Radka Formánková, Gymnázium Mozartova Pardubice 

 

„Této konferenci bych skoro nic nechtěl vytknout, mně osobně se velmi líbila. Jediné co mě trochu 

zarazilo, byl zvolený čas. Příště bych to zvolil o trochu dříve, aby i poslední vystupující měli možnost 

přednášet před vícero lidmi.“ 

Tomáš Kotačka, SPŠ chemická Pardubice 

 

„Předně bych chtěla poděkovat celému organizačnímu týmu za perfektní přípravu konference a také 

hladký průběh náročného dne vědění. Stejně jako v minulých ročnících konference pozitivně 

hodnotím zájem studentů zabývat se nejrůznějšími tématy a věnovat svůj čas dalšímu studiu, 

získávání informací, měření, následně jejich zpracování a ověřování. A samozřejmě také ochotu 

prezentovat své výsledky široké veřejnosti a diskutovat o nich v přátelské atmosféře. To na straně 

jedné. A na straně druhé upřímný zájem studentů diskutovat se svými vrstevníky, vyslechnou jejich 

prezentace a konfrontovat s nimi své názory k prezentovaným tématům.  Letošní ročník byl naplněný 

skvělým mladým věděním a těší mě, že jsem měla možnost zúčastnit se.“ 

prof. Petra Šulcová, Univerzita Pardubice 

 

„Co se týče mého hodnocení konference VĚDĚNÍ MLADÝM, konstatuji, že to byla velmi zdařilá akce, 

organizačně dobře zajištěná. Účast studentů byla hojná, téměř všechny příspěvky, které jsem měla 

možnost slyšet, měly velmi dobrou úroveň a studenti byli aktivní i v diskusi. Rovněž posterová sekce 

se mi líbila, studenti byli aktivní a většinou byli schopni uspokojivě odpovídat na dotazy, týkající se 

řešené problematiky. Věřím, že se s touto akcí počítá i do budoucna, pro studenty je skutečně 

přínosem.“ 

doc. Jarmila Vytřasová, Univerzita Pardubice 



„Tato konference se mi velice líbila, i když jsem prezentovala úplně prvně. Byla velmi dobře 

zorganizována, ale mám malinkatou připomínku, myslím si, že postery byly trochu blízko u sebe, 

protože když prezentoval poster jeden, ten druhý už neměl takový prostor, aby též mohl prezentovat 

lidem. A jestli bude tato konference znova příští rok, ráda se přihlásím, když bude jen trochu možné.“ 

Anna Rejzková,  SPŠ chemická Pardubice 

 

„Konference se mi moc líbila, byla jsem se vším spokojená. Jsem ráda, že jsem se mohla dozvědět 

něco nového.“ 

Jitka Vodičková, Gymnázium Mozartova Pardubice 

 

„Na letošní konferenci „Vědění mladým“ se sešla opravdu pestrá směsice mladých badatelů. Z jejich 

příspěvků bylo zřejmé, že témat k bádání je všude dost a žádné z nich není malé. Lehkost 

a originálnost přístupu, které z příspěvků dýchaly, se nedají naučit.  Ty jsou vlastní mládí, stejně jako 

spontánní zvídavost. Pídit se po podstatě a souvislostech je prostě člověčí. Výborná akce.“ 

doc. Čestmír Drašar, Univerzita Pardubice 

 

„Přišel jsem na konferenci, uviděl jsem talentované nadšence a odešel jsem s úsměvem obohacen. 

Jaký to balzám na duši oproti dnes již běžné zkušenosti ze zaměstnání, kdy přijdu, připadám si jako 

v prázdném obchodě potravin v roce 1980 se životem otrávenými prodavačkami za pultem, 

a odcházím bez úsměvu neobohacen. Děkuji účastníkům a organizátorům za mimořádně vydařenou 

akci a vlití nového optimismu do žil.“ 

Dr. Filip Grygar, Univerzita Pardubice 

 

„Konference se mi velice líbila, zejména rozdělení na ústní a posterovou prezentaci. Mělo to pro mě 

veliký přínos, protože jsem dozvěděla plno nových věcí. Nic bych na ní neměnila a ráda jí navštívím 

i příští rok.“ 

Aneta Přikrylová, VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 

 

„Posterové prezentace se konaly po obědě s vymezeným časem na pouhou hodinu, což mi osobně 

přišlo jako velice krátká doba na takové množství tak obsáhlých prací. Těchto prezentací jsem se 

účastnil spolu se svou spolužačkou Karolínou Fiedlerovou v pozici přednášejícího. Vlastní práci jsem 

obohatil o ukázku hadích svleků a o seznámení pozorovatelů se základní etologií hadů. Zájem 

pozorovatelů byl velký, ale zato prostor pro prezentování tolika prací malý, jelikož postery byly 

postaveny velice blízko vedle sebe, takže jsem se ne vždy mohl věnovat všem, což mě na 



prezentacích velice mrzelo. Když toto ovšem pominu, tak si myslím, že letošní konference byla velice 

zdařilá.“ 

Jakub Netolický, SOŠ veterinární Hradec Králové 

 

„Předem moc děkuji za uspořádanou konferenci. Zúčastnila jsem se poprvé a jsem velmi rada. Cela 

konference ve mně zanechala velmi dobrý dojem. Jen je škoda, že posterovou sekci návštěvníci brali 

pouze jako pauzu na oběd.“ 

Karolina Bodláková, Gymnázium České Budějovice 

 

 

 


