
1. a 2. místo (zlatou a stříbrnou medaili) 

získali na mezinárodní soutěži vědeckých projektů ICYS 

studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové 
 
Od 22. dubna do 27. dubna 2021 se konala v Srbsku mezinárodní konference mladých vědců 
ICYS (International Conference of Young Scientists – Belgrade 2021). Na konferenci soutěžilo 
online pět studentů z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, kteří jako 
jediní reprezentovali Českou republiku mezi celkem 142 studenty z 23 států světa. 
 
Studenti našeho gymnázia zazářili a získali následující ocenění: 
 

Nikola Eva Mádlová 
1. místo (zlatá medaile) v kategorii LIFE SCIENCE 

Úspěch Nikoly Evy Mádlové je o to výraznější, že obhajovala a obhájila – s jiným projektem 
– 1. místo z roku 2019, kdy se soutěž konala v Malajsii – Kuala Lumpur (v roce 2020 byla 
soutěž ICYS z důvodů Covid-19 zrušena). 
 

 
 

Tibor Malinský 
2. místo (stříbrná medaile) v kategorii LIFE SCIENCE 

 

Nikola Eva Mádlová 
1. až 4. místo za nejlepší poster připravený pro prezentaci vlastního projektu na soutěži 

 
 
 



Nikola Eva Mádlová, Eliška Rejchrtová, Erin Lenihan, Helena Petráňová,  
Tibor Malinský, Dominik Brož 
2. místo za Kulturní video prezentaci České republiky (druhé nejlepší video mezi 

dvaceti třemi státy světa, které měly své zastoupení na soutěži) 
 
Eliška Rejchrtová  
Speciální cena v kategorii ENVIRONMENTAL SCIENCE 
 
Erin Lenihan 
Speciální cena v kategorii ENVIRONMENTAL SCIENCE 
 
Dominik Brož 
Speciální cena v kategorii LIFE SCIENCE 
 
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou prezentaci svých projektů v zahraničí, za reprezentaci 
Prvního soukromého jazykového gymnázia a celé České republiky. Zejména je třeba 
vyzdvihnout cílevědomost, nápaditost a samostatnost všech soutěžících při přípravě a 
zpracování každého vědeckého projektu a při úspěšné obhajobě původního originálního 
projektu před mezinárodní odbornou komisí. 
 
Současně děkujeme všem vedoucím projektů z Prvního soukromého jazykového gymnázia, a 
také akademickým pracovníkům univerzit a výzkumných pracovišť, kteří umožnili našim 
studentům pracovat ve specializovaných laboratořích a aktivně spolupracovali se studenty 
jako externí konzultanti. 
 
Zvláštní poděkování patří vedoucí týmu Mgr. Evě Konderlové za koordinaci přihlašování, 
dodržení všech termínů spojených se soutěží a finální jazykovou korekturu materiálů a 
dokumentů odesílaných na soutěž.    
 
Úspěch v soutěži nikdy „nepřijde sám“. Skrývá se za ním mnoho úsilí, čiré lidské zvědavosti a 
nakonec, když se vše podaří, mnoho radosti. Studenti prvních ročníků nižšího a vyššího 
gymnázia budou psát v příštím roce své projekty Tvořivé klávesnice. Nejlepší z těchto projektů 
poté postupují do dalších soutěží, např. SOČ (středoškolská odborná činnost) nebo do 
mezinárodních soutěží. Byli bychom rádi, kdyby právě studenti prvních ročníků, kteří si 
v těchto dnech vybírají téma pro svoji práci, zvolili takové projekty, které je budou bavit a 
budou mít smysl. Zde odcituji část svého motivačního dopisu, který jsem zaslal studentům, 
kteří se účastnili letošního ročníku ICYS: Při přípravě projektů, posterů a prezentací vždy 
pamatujte na nepsanou skutečnost, že každý projekt se zpracovává s konkrétním cílem, 
záměrem, vizí... Smyslem každého projektu by mělo být vyřešení určitého problému s cílem 
obohatit lidské poznání v určitém vědním oboru a pomáhat jiným lidem, společnosti, přírodě… 
Velmi doporučuji „s nadšením hledat nebo i najít řešení, které může pomoci CELÉMU světu“. 
Nečekejte, že všichni pochopí, sami domyslí, okamžitě porozumí… věcem, o kterých budete 
mluvit a psát. VŽDY je na autorovi projektu vše, co zpracoval, srozumitelně a přesvědčivě 
zdůvodnit a vysvětlit… Držíme Vám pěsti, aby se Vám podařilo přesvědčit hodnotící komise a 
ostatní soutěžící o kvalitách vašich projektů a bez přehnané skromnosti také o tom, že svět je 
možné zachovat a zlepšovat, aby byl skutečně důstojným místem pro život lidí a všech živých 
tvorů – a že právě vaše práce – váš projekt – má mimořádný význam. V průběhu práce na 



projektu se vždy sami zamýšlejte na tím, jakým způsobem, čím a kterými zajímavými výsledky 
nebo i nečekanými nápady (které souvisejí s vaším projektem) zaujmout diváky, posluchače i 
porotu soutěže… 
 

ICYS je soutěž vědeckých projektů středoškolských studentů. Studenti z celého světa 

mohou soutěžit v 6 kategoriích – Matematika, Fyzika, Počítačová věda (Informatika a 

programování), Inženýrství, Přírodní vědy, Věda o životním prostředí (Ekologie a ochrana 

životního prostředí). Studenti našeho gymnázia soutěžili v kategoriích LIFE SCIENCE (přírodní 

vědy) a ENVIROMENTAL SCIENCE (Věd o životním prostředí). Celá soutěž probíhala 

v anglickém jazyce. Soutěže se celkem zúčastnilo 142 soutěžících z 23 zemí světa. Česká 

republika byla na soutěži zastoupena pouze studenty našeho gymnázia.  

Každý student v tomto roce pro soutěž ICYS připravil, na základě výsledků své vlastní 

odborné práce a úspěchů v jiných soutěžích, ABSTRAKT, POSTER, PREZENTACI PowerPoint a 

nahrál třicetisekundové video o své osobě a svém projektu tak, aby zaujal diváky, ostatní 

soutěžící a odborné poroty. Součástí soutěže byla i prezentace země, která studenty na soutěž 

vyslala. Student mohl představit i místo svého bydliště a sám sebe. Šest našich studentů 

samostatně připravilo krátké videosekvence, které následně sestříhali do požadované délky. 

Video mělo mimořádný úspěch a bylo vyhodnoceno jako druhé nejlepší ze všech. 

 

Podrobnější informace o soutěžních projektech 
 
LIFE SCIENCE 
Zlatá medaile 
Nikola Eva MÁDLOVÁ, EXPLORING NEW LIGANDS TO ELUCIDATE PHARMACO-
TOXICOLOGICAL ASPECTS OF MOUSE CONSTITUTIVE ANDROSTANE RECEPTOR 
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Charles 
University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 
 
Stříbrná medaile  
Tibor MALINSKÝ, SYNTHESIS OF AZAPHTALOCYANINES AND STUDY OF THEIR 
SUPRAMOLECULAR INTERACTIONS 
Vedoucí práce: RNDr. Michal Hruška; Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., PharmDr. 
Jiří Demuth, Ph.D., Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 
 
Special prize 
Dominik BROŽ, SPORTS INJURIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA – FREQUENCY, 
AFTEREFFECTS AND POSSIBLE METHODS OF PREVENTION (Sportovní zranění v ČR a SR – 
četnost, následky a možné metody prevence) 
Vedoucí práce Mgr. Petra Poláčková, konzultant MUDr. Jiří Neumann, Czech Olympic Team 

 

 

 

 



ENVIRONMENTAL SCIENCE  
Special prize  
Eliška REJCHRTOVÁ, ENVIROMENTAL ASPECTS OF ARTIFICIAL SNOW PRODUCTION IN 
SELECTED LOCALITIES IN THE CZECH REPUBLIC (Environmentální aspekty umělého 
zasněžování ve vybraných lokalitách ČR) 
Vedoucí práce Mgr. Petra Poláčková, Consultant: Ing. Simona Munzarová PhD. Univerzita 
Pardubice 
 
Special prize 
Erin LENIHAN, WOULD REDUCING THE CONSUMPTION OF ANIMAL PRODUCTS HAVE A 
POSITIVE EFFECT ON THE ENVIRONMENT? (Mělo by snížení spotřeby živočišných produktů 
pozitivní dopad na životní prostředí?) 
Vedoucí práce Mgr. Michaela Voborníková, External Consultant: Ashley Capps, researcher, 
Well-Fed World, www. awellfedworld.org 

 

Videa všech soutěžících studentů ICYS je možné si prohlédnout na internetu: 

Odkaz na úvodní ceremoniál a představování soutěžících: 

https://www.youtube.com/watch?v=optlNPWhtpo&feature=youtu.be 

Odkaz na kulturní vystoupení: 

https://www.youtube.com/watch?v=nmWck9jbcEk 

Odkaz na Abstrakty 

http://icys2021belgrade.edu.rs/abstract-book/ 

Odkaz na postery 

http://icys2021belgrade.edu.rs/book-of-posters/ 

Odkaz na závěrečné vyhlašování výsledků: 

https://www.youtube.com/watch?v=0rghsi64byg 

 

RNDr. Michal Hruška 
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