
ROZHOVOR S VÍTĚZKOU 
regionálního kola
SPŠCH Pardubice

 Jméno:  Josefína Řeháková

 Základní škola: ZŠ Cerekvice nad Loučnou

 Učitelka chemie: Mgr. Dagmar Kunkelová

 Zájmy:  poslech rockové hudby, psychologie, kreslení

Josefíno, letošního ročníku soutěže se zúčastnilo více než 6 000 žáků ze 173 škol pěti krajů. To je docela slušně nabitý 
hokejový stadion. Přesto se ti v tak velké konkurenci podařilo vyhrát. Překvapilo tě to? Nebo sis od počátku byla svým úspěchem 
jistá?

Popravdě řečeno mě to dost překvapilo. I když jsem ke slušnému umístění měla našlápnuto už po krajském kole soutěže, laboratorní 
úloha ve finále se mi nepovedla úplně podle mých představ, a tak jsem čekala spíš horší výsledek. Všichni v mém okolí mě sice 
přesvědčovali, že se umístím výborně, ale mě to stejně překvapilo.

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? 

Pár zkušeností ze soutěží mám, v minulosti jsem absolvovala například Pythagoriádu. V porovnání s jinými soutěžemi bych řekla, 
že Mladý chemik není extrémně náročný, spíš tak středně obtížný. Olympiáda je určitě těžší. Úlohy Mladého chemika jsou ale mnohem 
zábavnější, takže osloví asi víc žáků. I těch, kteří v chemii zrovna nevynikají. Nejzásadnější rozdíl vidím v cenách. Nikde jinde se tablet, 
chytrý telefon nebo kamera nedají vyhrát.

Základní škola v Cerekvici nad Loučnou, kterou navštěvuješ, patří k nejúspěšnějším školám v historii soutěže a je považována 
za tradiční líheň chemických talentů. V čem spočívá výjimečnost vaší školy? Je to v nadaných žácích, vynikající paní učitelce 
nebo v nadstandardním vybavení školy?

Řekla bych, že od všeho trochu. Naší školou prošlo nemálo lidí, kteří se teď chemii úspěšně věnují. Obrovský podíl na tom má naše paní  
učitelka Dagmar Kunkelová, která dokáže pro chemii nadchnout a skvělým způsobem ji naučit. Moc bych jí chtěla poděkovat za to, 
že se mi věnovala i nad rámec výuky a na soutěž mě výborně připravila. Bez její pomoci bych určitě nevyhrála…



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

Nenazvala bych ji úplně „rodinným“ oborem, ale občas na ni přijde řeč. Můj bratr byl také velmi úspěšným řešitelem Mladého chemika, 
a jelikož ho chemie bavila a zajímal se o ni, rozhodl se pro studium na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Tu úspěšně 
absolvoval a nyní je studentem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

Po základní škole nastupuješ na gymnázium. Už jsi přemýšlela o tom, co bys ráda studovala po maturitě? Neláká tě právě 
chemie?

Zatím ještě neznám svoje budoucí zaměření. To je asi hlavní důvod, proč jsem si jako střední školu zvolila gymnázium. Doufám, 
že během čtyř let studia si ujasním, co mě baví nejvíc a čemu bych se chtěla věnovat. Chemii mám sice ráda a ve škole mi jde, ale 
nejsem si jistá, jestli se nakonec nevydám jiným směrem…

Poslední dva roky našeho života výrazně poznamenala pandemie koronaviru. Jak jsi tuto zvláštní situaci, která změnila nejen 
způsob výuky ve školách, ale i fungování celé společnosti, vnímala? Byly to pro tebe prázdniny navíc, nebo jsi trpěla nedostatkem 
přirozených vazeb a sociálních kontaktů?

Nepostřehla jsem, že by mě tato situace výrazně poznamenala. Když se prvně zavřely školy, přišlo mi to docela zajímavé, protože jsem 
něco podobného nikdy nezažila, a i když jsme dostávali úkoly ze školy, trochu jako prázdniny mi to připadalo. Po nějaké době už mi 
ale některé věci začínaly lézt na nervy a přála jsem si, aby se vše vrátilo zase do normálu. Ale protože nejsem zrovna člověk, který 
by se potřeboval hodně družit, situaci jsem zvládala bez větších problémů.

Nežijeme v jednoduché době. Koronavirus ustoupil ještě zásadnějšímu problému, kterým je aktuální konflikt na Ukrajině. Řešíte 
to s vrstevníky? Jak se žije mladým lidem ve stínu těchto událostí? 

V politice se moc neorientuji, ale chápu, že to je obrovský problém, který bude mít spoustu následků. S rodinou jsme přispěli na sbírky 
pro pomoc Ukrajině. Válečný konflikt jsme také probírali ve škole při občanské výchově. Řekla bych, že všichni doufáme, že se situace 
brzy uklidní.

Zpátky k naší soutěži. V červnu tě čeká celostátní finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 
Budeš se nějak připravovat? Dokážeš odhadnout, jak by ses v konkurenci 40 nejtalentovanějších mladých chemiků České 
republiky mohla umístit? 

S paní učitelkou se jistě na celostátní finále připravovat budu, ačkoli teď jsme se dohodly, že si dáme menší pauzu. Radši si nedovoluji 
odhadovat moje umístění, mezi čtyřiceti nejlepšími z republiky to bude určitě náročné. Dám do toho všechno, co ve mně je, a necháme 
se překvapit…

Děkujeme Josefíně Řehákové za rozhovor a přejeme jí mnoho úspěchů nejen v celostátním finále, ale i v osobním životě!

Více informací na

awww.mladychemik.cz 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 Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje pro oblast školství

Generálními partnery jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Pardubický kraj, Explosia a.s., 
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, KYOCERA AVX Components s.r.o.

Hlavním partnerem je Odborový svaz ECHO

Středními partnery jsou Cerea, a.s., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec,  
SYNTHOS Kralupy, a.s., ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Partnery jsou VWR International s. r. o., AVEFLOR, a.s., GeoEko, s.r.o., SHIMADZU Handelsgesellschaft mbH, Výzkumný ústav 
organických syntéz 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., Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o., Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., ZO OS Echo Synthesia, Lach-Ner, s.r.o., Merck spol. s r.o.,  
MERKAT spol. s r. o., AGROFERT, a.s., 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


