
Úspěchy našich studentů v krajském kole SOČ 

Ve dnech 10. až 14. května 2021 se ve virtuálním prostředí uskutečnilo online krajské kolo 

soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Do krajského kola vybráno celkem 7 velmi 

různorodých prací technického i uměleckého zaměření. Našim žákům se v silné konkurenci 

jiných škol Jihomoravského kraje nadmíru dařilo. Získali jedno 1. místo, dále jedno třetí a jedno 

čtvrté místo. Do celorepublikového finále se probojovala práce s názvem Užití modrotisku 

v současném oděvu a jeho prolínání v evropské a japonské kultuře našich dvou studentů 

Slováka Adriána Lukáče a Češky Kristýny Šanderové.  Porotu nadchla jak mezinárodní 

spolupráce těchto dvou žáků, tak téma modrotisku. Ten je zapsán do seznamu nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO. Zajímavá byla také provázanost našeho stylu modrotisku 

s japonským modrotiskem. Naši studenti si sami navrhli modrotiskový vzor, za pomoci 

vlastnoručně vyrobené raznice přenesli na materiál, ze kterého navrhli a ušili japonské kimono 

a obi. Sérií fotografií v rámci online obhajoby ale dokázali, že tento oděv by našel své místo i 

v šatníku současného teenegera a je možné jej nosit jako neformální oblečení i na evropském 

kontinentu.  

Další postupující prací je práce technického charakteru studenta Jakuba Zahrádky. Ten se 

umístil na třetím místě ve svém oboru Strojírenství a hutnictví. Ve své práci Aerifikátor 

popisuje svou spolupráci s firmou Swardman ze Šardic. Společně pracovali na vývoji 

konstrukce tohoto stroje, který slouží na úpravu hotových trávníků provzdušněním jejich 

povrchu hlubokým propichováním.  

Celostátní kolo SOČ se uskuteční opět v online prostředí, pro které studenti speciálně tvořili 

své obhajoby formou krátkých videí. Umístění všech prací Středoškolské odborné činnosti na 

Youtube kanál skýtá možnost si tyto práce prohlédnout a možná nabrat i inspiraci pro svůj 

budoucí žákovský projekt. 

Popřejme tedy studentům hodně štěstí při celostátním kole, které se uskuteční v červnu tohoto 

školního roku. Kéž bude odrazovým můstkem pro účast v mezinárodních soutěžích, kterých se 

úspěšní studenti můžou zúčastnit. Navázali by tak na dřívější úspěchy našich studentek 

z předchozích let, které se se svou prací zúčastnily této prestižní soutěže v americkém 

Indianapolis. 
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