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Markéto, letošního ročníku soutěže se zúčastnilo rekordních 6 500 žáků ze 193 škol pěti krajů. Přesto se ti v tak obrovské 
konkurenci podařilo vyhrát. Překvapilo tě to? Nebo sis od počátku věřila a úspěch očekávala?

Na začátku soutěže jsem si moc nevěřila, ale po písemné části, která se mi vydařila, jsem doufala, že bych se mohla vejít aspoň 
do první desítky. Z vítězství jsem byla překvapená, nečekala jsem, že v tak velké konkurenci bych mohla vyhrát. Pocit je to velmi 
příjemný, a vlastně jsem si potvrdila, že chemii, která mě moc baví, bych se v budoucnu měla věnovat dál. Vyhrála jsem spoustu 
krásných cen, zvláště tablet mě moc potěšil, ten se mi bude hodit jak při dalším studiu, tak i ve volném čase.

Máš zkušenost i z jiných soutěží a vědomostních olympiád? Byl Mladý chemik z tvého pohledu extrémně těžký, nebo ti naopak 
přišel jednoduchý? Zaujalo tě na něm něco? 

Ano, zúčastnila jsem se dějepisné, astronomické, matematické, fyzikální a chemické olympiády, ale také Festivalu vědy a techniky. 
Nejvíce se mi dařilo právě v rámci Festivalu vědy a techniky, kde se náš tým umístil na druhém až desátém místě a za odměnu 
jsme jeli na studijní stáž do Francie. Největším úspěchem je ale pro mě vítězství v Mladém chemikovi. Je to zřejmě nejlepší soutěž, 
jaké jsem se zatím zúčastnila. Během jejího průběhu vládne příjemná atmosféra a jednotlivá kola doplňuje zajímavý doprovodný 
program. Soutěžní úlohy jsou středně náročné, takže neodradí, ale zaujmou. Škoda jen, že z důvodu pandemie koronaviru nedošlo 
k slavnostnímu vyhlášení výsledků, které prý bývá nezapomenutelným zážitkem…
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Pardubická ZŠ Polabiny 3, kterou navštěvuješ, je stálicí soutěže a patří k nejúspěšnějším školám v historii Mladého chemika. 
V čem spočívá výjimečnost vaší školy? Je to v talentovaných žácích, vynikajících učitelích nebo v nadstandardním vybavení?

Naše škola je zaměřena na přírodní vědy, kterým se věnujeme ve větším rozsahu, než je obvyklé. V loňském roce se u nás 
předělávaly odborné učebny včetně té chemické, takže můžeme pracovat v dobře vybavené laboratoři. Máme také velké štěstí 
na skvělé učitele, kteří dokáží rozpoznat talentované žáky a dál se jim věnovat. Z naší školy jsme do fi nále postoupili tři a paní 
učitelka nás na soutěž důkladně připravila. Chtěla bych proto paní učitelce Monice Hrabánkové moc poděkovat, protože bez její 
pomoci bych na vítězství určitě nedosáhla…

Je chemie u vás doma „rodinným“ oborem? Věnoval se jí někdo studijně nebo profesně?

Mamku chemie moc bavila a chtěla se jí věnovat, ale nakonec vystudovala práva. Její taťka pracoval jako vedoucí fi nančního odboru 
a její mamka jako provozní ekonom ve společnosti Synthesia. Jinak se mi nikdo z rodiny s „chemickou minulostí“ nevybavuje…

Brzy tě čekají přijímací zkoušky na gymnázium. Už jsi přemýšlela o tom, co bys ráda studovala po maturitě? 
Neláká tě právě chemie?

Často přemýšlím o tom, co budu dělat po gymnáziu. O chemii samozřejmě také uvažuji, ale zatím ještě přesně nevím, jakému 
povolání bych se chtěla věnovat. Bavil by mě nejspíš výzkum, například vývoj léků nebo vakcín ve farmaceutickém průmyslu. Miluju 
také letadla a lákalo by mě být i pilotkou, ale to je asi nereálné. Každopádně po gymnáziu zamířím na vysokou školu, ale jestli 
to bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, kde se mi v rámci Festivalu vědy a techniky moc líbilo, nebo ČVUT, 
to ještě opravdu nevím…

Letošní ročník soutěže, školní rok i fungování celé společnosti výrazně poznamenala pandemie koronaviru. Jak jsi tuto zvláštní 
situaci, která zcela změnila způsob našeho života, prožívala? Byly to pro tebe jen prázdniny navíc, nebo sis uvědomovala 
i hlubší souvislosti? 

Hned od počátku mi bylo jasné, že to nejsou prázdniny a že by bylo mnohem lepší, kdyby se žádný koronavirus neobjevil a my 
chodili normálně do školy. Když se školy uzavřely, měli jsme měsíc před přijímačkami a nikdo nevěděl, jak to bude dál. Většina 
z nás by se raději učila, ale uvědomovali jsme si, že musíme být doma, abychom neohrožovali ostatní. Jsem moc ráda, 
že 11. května jsme se konečně mohli vrátit do škol, abychom se připravili na přijímací zkoušky. Doufám, že všechno brzy pomine 
a život se zase vrátí k normálu…

Děkujeme Markétě Poláčkové za rozhovor a přejeme jí mnoho dalších studijních i životních úspěchů!

Více informací na
www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz
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Poděkování partnerům
Soutěž se koná pod záštitou Svazu chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Regionální kolo SPŠCH Pardubice probíhá pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za školství

Generálními partnery jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Metrohm Česká republika s.r.o., 
Pardubický kraj,  AVX Czech Republic, s.r.o.

Hlavními partnery jsou Odborový svaz ECHO, ČEPRO, a.s., Paramo, a.s.

Středními partnery jsou Cerea, a.s., LONZA BIOTEC s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, SYNTHOS Kralupy, a.s.,  
Alfredo catering

Partnery jsou AVEFLOR, a.s., MERCI, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o., GeoEko, s.r.o., SHIMADZU Handelsgesellschaft mbH, VWR, s.r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., 
P-LAB a.s., Ethanol Energy a.s., Cayman Pharma s.r.o., Alchimica s.r.o., Linde Gas a.s., Radka spol. s.r.o. Pardubice, KAVALIERGLASS, a.s., PENTA s.r.o., Eppendorf 
Czech & Slovakia s.r.o., Merck spol. s r.o., MERKAT spol. s r. o., Explosia a.s., AGROFERT, a.s., ZO OS Echo Synthesia, ABL&E – JASCO, Statutární město Pardubice,
 Východočeské divadlo Pardubice, iQLANDIA, o.p.s.

Marketingovým partnerem je Czech marketing s.r.o.

Mediálními partnery jsou CHEMAGAZÍN, s.r.o., Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Radio Blaník


