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Moderní pracoviště s moderní-
mi přístroji mohou využít nejen 
studenti  třebíčského gymnázia.  

 Antonín Zvěřina

Badatelské centrum mají k dispo-
zici studenti třebíčského gymnázia. 
Neposlouží jen pro potřeby tamních 
studentů, ale mohou ho využít i žáci 
základních škol a studenti středních 
škol z celého třebíčského okresu. I pro-
to pozvání přijali mnozí ředitelé těchto 
školských zařízení.

Modernizace či inovace
Ředitelka gymnázia Alice Burešo-

vá v úvodním slově připomíná, že tře-
bíčská škola je poslední v kraji, kde se 
centrum  v okresních městech v  gym-
náziích otevírá. Po nezbytných for-
malitách, kdy vítá představitele Kraje 
Vysočina, města Třebíč a již zmiňova-
né ředitele a další hosty, upozorňuje, že 
i ve školství se začínají používat slova 
jako inovace, konkurenceschopnost, 
modernizace či motivace studentů. 

„To je důvod, proč badatelská centra na 
gymnáziích vznikají. Mají za cíl rozšířit 
možnosti výuky přírodních a technických 
věd,“ nastiňuje Burešová. Upozorňu-
je, že z gymnázia odchází přes 60 pro-
cent studentů právě na přírodovědné a 
technické vysokoškolské obory. 

Připouští, že ve vybavení pro tyto 
náležitosti gymnázium pokulhávalo. 
„Máme zájem, aby se studenti s určitý-
mi zařízeními seznámili už u nás a nikoli 
až na vysoké škole,“ zdůrazňuje. To stu-
dentům umožní právě Badatelské cen-
trum, kde mohou řešit různé složité 
problémy. 

„Hlavní využití bude ve výuce pří-
rodních a technických věd. Od studentů 
víceletých gymnázií až po maturanty,“ 
vysvětluje Burešová. Netají, že toto 
centrum umožní navázat bližší spolu-
práci jak se základními, tak vysokými 
školami, ale i dalšími středními.

Náhradní prostory 
„Bohužel jsme jediná škola z pěti gym-

názií, Havlíkův Brod, Pelhřimov, Jihla-
va, Žďár nad Sázavou, kde se nepoda-
řilo realizace centra v nějaké přístavbě 
či nadstavbě,“ lituje ředitelka. Gymná-
zium muselo využít provizorní prosto-
ry v jedné z učeben.

V oblasti děkování ředitelka nezapo-
míná na pedagogický sbor gymnázia, 
který se také musel učit, jak se s jed-
notlivými přístroji zachází, a výrazně 
pomohl při realizaci centra i ve volném 
čase. „Musíme vymyslet takové pokusy, 
abychom je přizpůsobili možnostem žá-
ků a studentů,“ říká Burešová. 

Na závěr se vrací k tomu, proč je 
Badatelské centrum  ve třídě.  „Měli 
jsme záměr postavit přístavbu z dotač-
ního titulu, kde by se Badatelské cent-
rum nacházelo,“ podotýká. Díky pro-
blémům se stavebním řízením se tato 
stavba neuskutečnila. 

„Přesto jsme se rozhodli, že Badatel-
ské centrum chceme, a využili jsme tyto 
náhradní prostory,“ vysvětluje Burešo-
vá. Raduje se z toho, že po dvou letech 
intenzivního jednání se podařilo ško-
le stavební povolení získat. „Tady bych 
chtěl poděkovat vedoucímu stavební-
ho odboru městského úřadu Vladimíru 
Obršlíkovi, že nám v této oblasti velice 
pomohl,“ poznamenává ředitelka. 

Gymnázium má Badatelské centrum

TŘEBÍČSKÉ gymnázium má k dispozici moderní pracoviště, Badatelské cent-
rum. Foto: Antonín Zvěřina

 Vysokorychlostní kamera 
s příslušenstvím  540 tisíc korun

 Termokamera s příslušenstvím
   154.500 korun

 FT-IR spektrometr s příslušenstvím 
 444.400 korun

 Sada pro analýzu vzorků  337.167 korun
 Mikroskop s příslušenstvím 

 585.649 korun
 Sada pro zkoumání vlastností světla 

 353.614 korun
 Nábytková sestava  286.632 korun
 Projekční technika   123.697 korun

Náklady na centrum

Mohou i senioři
Provizorní prostory neumožňují 

Badatelské centrum využít po celý den, 
protože v učebně probíhá během dne 
výuka. „Na druhou stranu po realiza-
ci a přestěhování centra můžeme využít 
zkušenosti z ostatních gymnázií,“ pou-
kazuje Burešová. Věří, že v dohledné 
době všichni účastníci si budou moci 
prohlédnout nové prostory. A předává 
slovo radní Kraje Vysočina pro školství 
Janě Fialové.

„Paní ředitelka řekla vlastně všechno,“ 
začíná svoje vystoupení. Připouští, 
že v Třebíči, co se týče středních škol, 
stále dochází k nějakým přístavbám či 
propojování budov. Věří, že se podaří 
dokončit i přístavbu gymnázia a za kraj 
slibuje pomoc. 

„Snad jediné, co ředitelka Burešová 
neřekla, je náš zájem, aby Badatelská 
centra využívali také senioři,“ podotýká. 
To by se mělo uskutečňovat například 
v rámci Univerzit třetího věku. 

„Držím palce všem pedagogům kteří 
se musí s novými přístroji poprat tak, jak 
jsem to viděl na ostatních čtyřech gymná-
ziích. Ale tady jsou šikovní pedagogové 
na všech školách, a tak s tím určitě nebu-
de problém. A už se těším, jak se setkáme 
v nové přístavbě,“ naznačuje. 

Přiznává, že vůči gymnáziím cítila od 
kraje určitý dluh. Ten se v minulých 
letech zaměřoval zejména na vybavení 
technických škol. Nyní se tento dluh 
podařilo z části smazat. 

„Podpora je důležitá i z toho hlediska, 
aby studenti, kteří odcházejí studovat do 
velkých měst, se do regionu zase vrace-
li. Myslím si, že Vysočina je krásný kraj 
a toto si zaslouží,“ uzavírá svůj projev 
radní Fialová. 

Volná zábava
Následuje představení jednotlivých 

pracovišť Badatelského centra, ale to si 
ponecháváme až na jednotlivá praco-
viště, kde si vše necháme laicky vysvět-
lit od studentů. Jen ještě doplnění, celý 
projekt pro Kraj Vysočina si vyžádal 
zhruba 33 milionů korun. 

Po ofi ciální části nastává volná zába-
va, dá-li se to tak říct. Kolem přístro-
jů na malém prostoru se pohybuje či 
postává mnoho osob, na nějakou dis-

kuzi se studenty to zatím nevypadá. 
A tak se vracíme k ředitelce gymnázia 
Alici Burešové. 

Dozvídáme se, že projekt vyšel z pera 
Kamila Ubra, vedoucího odboru škol-
ství Kraje Vysočina. Realizaci do kon-
ce dotáhla Jana Hadravová, také z kraj-
ského odboru školství. Starost nad 
Badatelským centrem v rámci gymná-
zia převzala Eva Drbálková.

„Rozumí například velice dobře spekt-
rometru, protože je chemik. Ostatní pří-
stroje budou obsluhovat další učitelé pod-
le oboru, protože nelze obsáhnout vše,“ 
říká Burešová. Podotýká, že jednotli-
vé přístroje se mohou použít ve více 
předmětech. 

Třeba vysokorychlostní kamera 
umožňuje nejen práci v oblasti fyziky, 
ale lze natočit biologický jev či che-
mický pokus. „Myslím si, že Badatelské 
centrum je pro naši školu velký přínos,“ 
přemítá. Doplňuje, že studenti se s pří-
stroji postupně seznamují, ale netají, 
že opravdu bude chvíli trvat, než učite-
lé vypracují metodiky.

Praktické využití
V praxi to znamená připravit tako-

vé pokusy, aby jim studenti rozuměli 
v rámci svého věku. Ptáme se, zda by 
centrum nemohlo mít nějaké praktic-
ké využití. Ředitelka odpovídá, že ta 
možnost by tady byla. 

Třeba infračervený spektrometr 
dokáže identifi kovat látky, což by se 
dalo komerčně využít. „To my samozřej-
mě nemůžeme, protože se jedná o projek-
tové peníze, takže z toho nemůžeme mít 
zisk,“ usmívá se Burešová. 

Další dotaz. Chrlíte to na nás, jak 
kdybyste se tím se vším sžila? „Žijeme 
tím pomalu dva roky a já mám vystu-
dovanou biologii a chemii, takže je mi to 
blízké. Zda jsem si vše vyzkoušela? Byla 
jsem na základním školení, které muse-
li všichni učitelé absolvovat. U mě se jed-
nalo o spektrometr, ale ještě jsem s ním 
nepracovala. Určitě to zkusím,“ vysvět-
luje ředitelka Burešová. 

Kolem přístrojů se zatím vylidni-
lo, ve vedlejší místnosti je malý raut 
a lidé kolem školství si určitě mají o 
čem povídat. To nám dává příležitost 
vyzpovídat studenty, kteří práci jed-
notlivých přístrojů vysvětlují. 

Hned v úvodu každého upozorňu-
jeme, že zabíhat do nějakých technic-
kých parametrů je ztráta času. Tomáš 
Brada tvrdí, že seznámit se s nějakým 
přístrojem je otázka chvilky. „Dá se to 
tak říct, třeba díky znalosti práce na počí-
tači víme, jak se skládá světlo na obrazov-
ce,“ vysvětluje. A říká společně s kole-
gou Martinem Balabánem, že se jedná 
vlastně o výuku hrou.

Je to odborník
Michal Mitt ner hovoří o přístro-

ji opravdu odborně, víme, že má 
nějakou spojitost s geometrií. I on tvr-
dí, že pochopit, co vše se dá na přístro-
ji dělat, je otázka krátkého času. „Je to 
výuka, ale baví mě, což je fajn. Je dobře, 
že to máme k dispozici,“ souhlasí se spo-
lužáky.

David Kohout operuje s jakou-
si kamerou a ani on neměl s výukou 
nového přístroje problémy. Také on si 
myslí, že znalost práce na počítači mu 
hodně pomohla. „Chtěl jsem hlavně 
ukázat vysokorychlostní kameru, ale na 
tu dnes tady není místo,“ naznačuje. I on 
považuje svoji práci za hru, při které se 
mnohé naučí. 

Jakub Šturala nám ukazuje infračer-
vený spektrometr. Opět, ani on neměl 
se seznámení potíže. Pak se nám snaží 
vysvětlit, jednotlivé operace, což 
posloucháme pozorně, ale to je tak vše, 
co pro pochopení můžeme učinit. 

Jeho znalosti nás přimějí k poznám-
ce, že by už klidně mohl na gymná-
ziu působit v roli profesora. „Spíš mě 
láká medicína, ale budu zkoušet i studi-
um biologie a chemie pro střední školy,“ 
naznačuje. Připouští, že spíš ho baví 
praktická část těchto předmětů. Věří, 
že spektrometr výuku rozhodně obo-
hatí. 

Dražší mikroskop
Jakub Šindelář a Marek Karas nám 

představují mikroskop. Trochu nám 
hatí představu o mikroskopu z dob 
výuky v šedesátých a sedmdesátých 
letech minulého století. „Ten taky byl 
o pár set tisíc levnější,“ připomínají stu-
denti, s čímž nelze nic jiného než sou-
hlasit. Ani jim seznámení nečinilo pro-
blémy. „Ale výsledky od přístrojů, které 
jsme dosud měli k dispozici, byly zcela 
odlišné,“ naznačují. A opět, výuka hrou. 

Takže shrnutí. Pokrok nelze zastavit 
a ty doby, kdy pro nás byly badatelská 
centra ulice, přilehlé louky a lesy, je 
dávnou minulostí. Zkrátka roste nová 
generace, která potřebuje zcela jiné 
vybavení než před padesáti, čtyřiceti 
lety. Doufejme, že studenti možnosti 
dobře využijí. Nic míň, nic víc jim nel-
ze přát.  


