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PŘEHLED PODPOŘENÝCH PRACÍ 
 
Kategorie 1 – 21 prací 
Kategorie 2 – 45 prací 
 

Instituce Fakulta Počet prací Počet prací celkem 

AV ČR 
Ústav biologie obratlovců 1 

2 
Ústav fyziky materiálů 1 

ebm–papst CZ, s.r.o. 

 
1 1 

Eledus 

 
2 2 

FNUSA Oddělení klinické hematologie 2 2 

MENDELU 
Agronomická fakulta 6 

7 
Lesnická a dřevařská fakulta 1 

MU 

CEITEC 2 

21 

Fakulta sportovních studií 1 

Lékařská fakulta 2 

Pedagogická fakulta 1 

Právnická fakulta 1 

Přírodovědecká fakulta 14 

Robotárna 

 
5 5 

S.A.B. Aerospace s.r.o. 

 
3 3 

SolidVision 

 
1 1 

Státní zdravotní ústav Centrum zdraví, výživy a potravin 1 1 

VFU 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 7 

8 
Farmaceutická fakulta 1 

VUT 

Fakulta architektury 1 

13 

Fakulta chemická 2 

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií 8 

Fakulta informačních technologií 1 

Fakulta strojního inženýrství 1 

Celkem 
  

66 
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KATEGORIE 1 

Školitelé jsou už se studenty domluvení 

 

ebm–papst CZ, s.r.o. 

Řízení motorů ebmpapst – K5 po sběrnici CAN 
ebm–papst CZ, s.r.o. 
Ing. Aleš Jakubec, MBA 
 
Cílem práce je vytvoření řídícího systému pro řízení několika motorů pracujících se sběrnicí CAN. Student bude 
muset analyzovat chování těchto motorů a na doporučeném adaptéru CAN/USB zajistit správné programové 
řízení tohoto adaptéru. Výhledově se nabízí možnost náhrady tohoto adaptéru jiným typem, buď sériově 
vyráběným nebo vlastní konstrukce. Od studenta se očekává základní znalost anglického nebo německého 
jazyka, základní znalosti komunikace v automatizaci a přístrojů v nich používaných ( osciloskop, analyzátor 
sběrnice, atd…) 
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Masarykova univerzita 

Aplikace nově připravených molekulárních prekurzorů v syntéze nanočástic slitin kovů 
MU, CEITEC, Výzkumná skupina Syntéza a analýza nanostruktur 
Mgr. Vít Vykoukal 
 
Práce spojuje anorganickou a materiálovou chemii. V prvním kroku bude třeba připravit novou, dosud 
neznámou látku, která poslouží jako prekurzor v přípravě nanočástic slitin kovů. Získáme nepopsanou látku 
(obvykle kovovou sůl nějaké kyseliny, kterou různě modifikujeme), kterou plně charakterizujeme = anorganická 
chemie a poté tuto látku využijeme pro přípravu nanočástic slitin kovů = materiálová chemie. Můžeme takto 
sledovat vliv prekurzorů na výsledné nanočástice, jejich velikost, tvar a další vlastnosti (například optické, 
chování při zahřívání apod.) Od studentů požaduji porozumění anglickému textu, zvládnuté základní operace 
v laboratoři, komunikační schopnosti a jejich používání, ochotu pracovat a spolupracovat. Studentům nabízím 
plné nasazení, velikou motivaci a zapálení pro věc, empatii, ochotu a vůli se domluvit a v neposlední řadě také 
osobitý přístup. Odborné znalosti na poli přípravy a charakterizace nanočástic. Přístup k nejmodernějším 
analytickým postupům využitelných pro charakterizaci nanočástic, jejich seznámení, vyzkoušení a zaškolení 
v užívání některých z nich. Práce bude převážně praktická ve vybavené a uzpůsobené laboratoři. 
 

 
Využití mikrovlnného záření pro přípravu nanočástic niklu 
MU, CEITEC, Výzkumná skupina Syntéza a analýza nanostruktur 
Mgr. Vít Vykoukal 
 
Nanočástice niklu jsou nyní hojně studovány především kvůli svým unikátním magnetickým vlastnostem 
a vysoké katalytické aktivitě. Aplikaci mohou najít nejen v technických oborech jako například nové zařízení pro 
uložení dat, ale také v medicíně. Nikl připravený ve formě nanočástic vykazuje výrazně vyšší katalytickou 
aktivitu než je tomu u kompaktních materiálů. Využití mikrovlnného záření pro chemické reakce je 
v současnosti intenzivně studováno a využíváno jako stabilní a velmi dobře nastavitelný zdroj tepelné energie. 
Nanočástice takto připravené vykazují úzkou distribuci velikostí částic, především kvůli rychlému zahřívání 
a stejné teplotě pro nukleaci a růst částic. Výsledky této práce poslouží jako důležitý zdroj informací pro další 
výzkum využití mikrovlnného záření na poli přípravy kovových nanočástic a jejich slitin, které jsou na našem 
pracovišti dlouhá léta studovány, kdy se zaměřujeme především na depresi teploty tání, další unikátní vlastnost 
nanočástic. Nedílnou součástí práce bude také příprava nových, využitelných prekurzorů pro tento typ syntézy. 
Od studentů požaduji porozumění anglickému textu, zvládnuté základní operace v laboratoři, komunikační 
schopnosti a jejich používání, ochotu pracovat a spolupracovat. Studentům nabízím plné nasazení, velikou 
motivaci a zapálení pro věc, empatii, ochotu a vůli se domluvit a v neposlední řadě také osobitý přístup. 
Odborné znalosti na poli přípravy a charakterizace nanočástic. Přístup k nejmodernějším analytickým postupům 
využitelných pro charakterizaci nanočástic, jejich seznámení, vyzkoušení a zaškolení v užívání některých z nich. 
Práce bude převážně praktická ve vybavené a uzpůsobené laboratoři. 
 

 
Úloha rekombinačních proteinů při stabilizaci replikace 
MU, Lékařská fakulta, Biologický ústav 
Lumír Krejčí, Ph.D. 
 
Navzdory zásadní úloze rekombinačních proteinu v opravě DNA a udržování genomové stability buněk, jejich 
role při stabilizace replikace je velmi málo studována. V rámci tohoto projektu se proto zameříme na některý 
z faktorů podilejicích se na opravě DNA a jeho schopnosti chránit replikační vidlice. 
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Vývoj nanoporózních nosičů metaloléčiv 
MU, Přírodovědecká fakulta, Národní centrum pro biomolekulární výzkum, výzkumná skupina Struktura 
biosystémů a molekulárních materiálů 
Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D. 
 
Velké množství slibných léčiv selhává během klinických studií pro svoji nízkou rozpustnost, stabilitu, biologickou 
dostupnost a s tím spojenými škodlivými vedlejšími účinky na lidský organismus. Cílem tohoto projektu je 
vyvinout nové typy porózních materiálů složených z přírodních a z přírody odvozených sloučenin a jejich 
derivátů a využít jich jako nosičů k potlačení negativních vlastností a důsledků vybraných léčiv. Předpokladem 
pro námi připravené nosiče je zvýšení rozpustnosti a stability léčiv, a pomocí povrchových modifikací nosiče 
umožnění cílení léčiva do vybraných tkání, kde by docházelo k jeho uvolnění vyvolaném vnějším impulsem 
(změnou pH, změnou redukční aktivity prostředí, světelným impulsem). Tento projekt je rozdělen do dvou 
stěžejních kroků na které se během studií zaměříme: 1) design a příprava nových typů protirakovinných 
metaloléčiv obsahujících ve své struktuře vazebná místa pro nosič, 2) design a příprava nosičů odvozených 
z přírodních látek (žlučové kyseliny, cyklodextriny) pro vázání a transport připravených metaloléčiv. Následnými 
kroky bude studie vázání léčiv do připravených nosičů, určení síly vazby mezi nosičem a léčivem, a studie 
možností opětovného uvolnění léčiva z nosiče. Úspěšné formulace léčiv budou ve spolupráci s biology 
testovány na toxicitu a biologickou aktivitu. Výsledky biologických testů budou následně vyhodnoceny a použity 
při dalších optimalizacích nosičů a metaloléčiv, případně použity pro uvedení léčiva do praxe. Téma kombinuje 
několik zajímavých oblastí chemie (organickou, anorganickou, analytickou, a výpočetní) a jako takové je jistě 
zajímavé pro SOČ, jelikož poskytne studentovi náhled na jednotlivé oblasti a pomůže mu v budoucím kariérním 
rozhodování. Student tímto získá přehled o základních vědeckých principech a chodu vědy jako takové, jak na 
národní tak na světové úrovni, a to prostřednictvím interakce se zkušenými českými a zahraničními kolegy 
a školitelem. Student bude seznámen s principy bezpečné laboratorní praxe, základními pracovními postupy 
organické syntézy, separačních procesů a anorganické a analytické chemie. 
 

 
Sledování výše promoření hlodavců na vybrané patogenní mikroorganismy, zaměřeno na 
Borrelia burgdorferi s.l. 
MU, Přírodovědecká fakulta, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů 
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. 
 
Cílem práce je analyzovat přítomnost a zjistit prevalenci vybraných patogenních mikroorganismů, např. 
bakterie Borrelia burgdorferi s.l., původce Lymeské boreliózy a dalších jako Francisella tularensis, Coxiella 
burnetii v biologických vzorcích izolovaných pitvou z hlodavců. Malí savci patří mezi hlavní hostitele mnohých 
patogenních mikroorganismů způsobujících zoonotická onemocnění . Hlavní technikou, která bude analyzovat 
přítomnost patogenní DNA, je metoda PCR, popř. imunologická metoda na stanovení protilátek zv. ELISA. Práce 
bude probíhat částečně v terénu, částečně v laboratoři. Předpokládá se práce na asi 4hodiny týdně. Student 
bude jezdit do terénu odchytávat hlodavce a pak je i pitvat v laboratoři. Vzorky pak bude zpracovávat 
uvedenými metodami v laboratoři. Student se naučí techniku odchytu, pitvy hlodavců a metody molekulární 
biologie a imunologie. Bude se vycházet ze zkušeností a z výsledků již dosažených. Povolení k odchytu je 
vyřízeno. 
 

 
Vliv sinicových toxinů na energetický metabolismus lidských jaterních kmenových buněk 
MU, Přírodovědecká fakulta, RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 
Mgr. Jan Raška 
 
Sinice, známé jako vodní květ, jsou zejména v letních měsících neodmyslitelnou součástí řady vodních ploch 
u nás. Díky klimatickým změnám a industrializaci zemědělství se však v posledních letech stávají skutečným 
problémem a to v celosvětovém měřítku. Toxické látky produkované těmito organismy představují významné 
riziko jak pro ekosystém, tak i pro lidské zdraví. Ačkoli jsou koncentrace sinicových toxinů hlídány, dlouhodobé 
vystavení stopovým množstvím těchto látek, například v pitné vodě, může zvyšovat riziko vzniku rakoviny. 
Energetický metabolismus je klíčový proces v buňkách a jeho narušení je charakteristickým znakem nádorové 
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transformace. Cílem této práce bude zjistit, zda dva nejvýznamnější sinicové toxiny mikrocystin–LR 
a cylindrospermopsin mohou tento proces ovlivňovat a napomáhat tak k vývoji nádorů. 
 

 
Fytoestrogenní látky v sýrech 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav biochemie 
RNDr. Jitka Kašparovská 
 
Některé rostliny při obranné reakci proti patogenům produkují látky, které jsou svou chemickou strukturou 
podobné pohlavnímu hormonu estradiolu. Díky strukturní podobnosti se tyto látky mohou v našem těle vázat 
na receptory pro estrogeny, ovlivňovat různé pochody a tím přinášet i zdravotní benefity. Tyto tzv. 
fytoestrogeny se nacházejí například v sóji luštinné nebo jeteli lučním, které mohou být součástí řady krmných 
komponent běžně používaných ve výživě vysokoprodukčních dojnic. Při jejich metabolismu vzniká několik 
produktů, z nichž nejvýznamnější je equol díky svým antioxidačním a estrogenním účinkům. Equol prostupuje 
mimo jiné i do mléka a můžeme jej nalézt i v produktech vyráběných z takového mléka. Práce se bude zabývat 
stanovením fytoestrogenních látek v sýrech nebo jiných mléčných produktech. Pro detekci bude využita 
kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC–MS(TOF)). Při zpracování SOČ bude mít student možnost 
prověřit své jazykové dovednosti při studiu zadaného téma, vzhledem ke skutečnosti, že běžným jazykem 
odborných vědeckých prací je angličtina. V neposlední řadě bude mít student příležitost vyzkoušet si práci 
v biochemické laboratoři a během analýz vzorků se seznámí s moderními přístroji, se kterými se můžeme setkat 
i v praxi. 
 

 
Cirkadiánní rytmicita a vliv magnetického pole 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie 
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. 
 
Cíle práce jsou praktické dovednosti i odpovědi na nové vědecké otázky. Po praktické stránce čekáme od 
studentů praktickou pomoc zavést nový test sledující pohybovou aktivitu hmyzu, růměnice pospolné. Dále po 
zaškolení samostatně vyhodnocovat vzorce její pohybové aktivity specializovaným softwarovým vybavením. 
Seznámit se s životem tohoto druhu a pomoci udržovat chov. Po stránce teoretické zjistíme zda a jak reagují 
biologické hodiny hmyzu na magnetické pole. Teoretické znalosti nejsou podmínkou, zaškolíme. Chuť do 
samostatné a pečlivé práce bude výhodou. Na začátku bude třeba věnovat práci jeden půlden v týdnu, později, 
až se testy rozběhnou, jednou za cca 14 dní. 
 

 
Analýza protizánětlivé signalizace pod kontrolou proteinu c–Myb v buněčných liniích 
karcinomu mléčné žlázy 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie, Laboratoř buněčné diferenciace 
Mgr. Tereza Nehybová 
 
Metastázy jsou příčinou 90% úmrtí na rakovinu a představují tak největší problém klinické onkologie. Parakrinní 
prozánětlivé signalizace mezi nádorovými a imunitními buňkami významně přispívají k progresi nádorových 
onemocnění a ke vzniku metastáz. V naší předchozí práci jsme zjistili, že transkripční faktor c–Myb inhibuje 
produkci specifického souboru prozánětlivých genů, které jsou ve zvýšené míře produkovány vysoce 
metastatickými buňkami karcinomů mléčné žlázy. Cílem této práce je objasnit mechanismus regulace jedné 
z možných signálních drah řízených proteinem c–Myb. Jedná se o SOČ experimentálního charakteru, 
očekáváme, že student stráví v laboratoři 4 hodiny týdně. 
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Neuklidovská geometrie 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky 
Mgr. Petr Pupík 
 
Student sepíše práci týkající se neuklidovské geometrie, představí modely neeuklidovské geometrie a sepíše, 
kde se s neuklidovskou geometrií setkáváme. Tato oblast matematiky je úzce sepjatá s axiomatickou výstavbou 
matematiky a ukazuje, jak lze pozměněním jednoho axiomu obdržet takříkajíc novou geometrii, která má však 
úžasné aplikace. Bude záležet na studentovi, zda se vydá cestou eliptické geometrie a bude se chtít v aplikacích 
věnovat kartografických zobrazením a například objevu neviditelnosti či cestou hyperbolické geometrie 
a představí například skvostného matematika a umělce Eshera. Cíl práce: Student sepíše, vysvětlí a prakticky 
ukáže (vytvoří) aplikace neeuklidovské geometrie. Ať už se bude jednat například o Neviditelnost (objevena 
Tomášem Tycem), kartografická zobrazení, či aplikace v umění (Esher). Speciální požadavky: Schopnost 
porozumět anglickému textu. Forma práce: Převážně půjde o teoretickou práci z matematiky se závěrečnou 
praktickou části. 
 

 
Řetězové zlomky a odhalování dělitelů velkých čísel 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky 
Mgr. Petr Pupík 
 
Student představí teorii řetězových zlomků a bude se zabývat odhalování dělitelů velkých čísel. Představí 
některé základní metody (Lehmanova metoda...) a pokusí se je porovnat tak, že otestuje vhodně zvolená velká 
složená čísla. Speciální požadavky: Schopnost porozumět anglickému textu, dokonalá znalost kongruencí 
a dalších základních pojmů z elementární teorie čísel je nezbytná! Cíl práce: Porovnání metod odhalování 
netriviálních dělitelů. 
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Robotárna 

GoTrack – fitness tracker pro horolezce 
Robotárna 
Jan Mrázek 
 
Denně jsme obklopeni technologiemi. Současným trendem jsou chytré nositelnosti. Hodinky s malým 
počítačem uvnitř, náramek měřící srdeční aktivitu a krokoměr v jednom, proč ne? Našli si místo v běžném 
životě, především jako fitness trackery pro sportovní aktivity. Jmenujme například běhání a plavání. Jeden sport 
ale zůstává pořád opomenut, tím sportem je lezectví, jelikož lezce zajímají diametrálně odlišné parametry, 
které současné fitness trackery nejsou schopné měřit (ať už z důvodu hardwaru nebo softwaru). Jsou jimi 
například počet pádů, průměrná rychlost lezení, rychlost stoupání, tempo lezení, využití končetin (lezecký 
krok)… Cílem práce je vyvinout fitness tracker zaměřený na lezectví, který by byl schopen zaznamenat co 
největší množství z výše uvedených parametrů. Tracker by zároveň měl být integrovaný do již existujících 
elektronických lezeckých deníčků. Díky automatizovanému měření nemusí lezec některé údaje zadávat ručně 
a zároveň odpadne problém se subjektivním zkreslením dat, kdy lezec nedokáže objektivně zhodnotit svůj 
výkon. Vývoj bude zahrnovat výběr vhodných senzorů, návrh elektroniky a především programování softwaru 
zpracujícího naměřené údaje. Pro odesílání dat do lezeckého deníčku by tracker mohl využívat chytrý telefon 
s příslušnou aplikací. Během průzkumu požadavků projevilo několik lezeckých center zájem o takový produkt 
a jsou ochotna se během vývoje podílet na jeho testování. 
 

 
Automatický systém pro úpravy vlastností kapalin 
Robotárna 
Jaroslav Páral 
 
Existuje mnoho oblastí, které vyžadují použití kapaliny s danými vlastnostmi. Nejjednodušším příkladem je 
udržování kvality vody v akváriu, kde sledujeme teplotu, Ph, množství minerálů, apod. Se stejnou 
problematikou se můžeme setkat např. při pěstování roslin, výrobě piva, správě technických kapalin 
v průmyslu, … Úkolem systému pro úpravu kapalin je udržet zadané parametry v požadovaných mezích. Cílem 
této práce je navrhnout a zkonstruovat spolehlivý a cenově dostupný systém cílený na malé objemy (do 1000 
litrů). Zařízení by mělo umožňovat regulaci teploty, Ph, tvrdosti kapalin, případně přidávat do systému látky 
jako hnojiva, minerály aj. Systém by měl být samočinný a plně konfigurovatelný přes počítač nebo chytrý 
telefon. 
 

 
Chytré ovládání osvětlení pro domácnost a malou kancelář 
Robotárna 
Ing. Jakub Streit 
 
S potřebou ovládat osvětlení v místnosti se setkal jistě každý. Může jít o moment, kdy sedíte u televize 
a vypínač je daleko. Nebo se chystáte přednést prezentaci a rádi byste zhasli první řadu světel před plátnem. 
Což nejde, jelikož všechna světla jsou zapojená na jeden vypínač. V dnešní době lze tento problém elegantně 
vyřešit pomocí bezdrátových modulů, které budou umístěny v každém světle a umožní je spínat samostatně. 
Cílem práce je takovýto modul vyrobit a následně otestovat na modelu malého domu či kanceláře. Modul by 
měl být koncipován tak, aby dobře škáloval – aby bylo možné do existující instalace jednoduše přidat další 
světla, či snadno nakonfigurovat, který vypínač ovládá které světlo/a. Bonusem v řešení práce by byla možnost 
ovládat světla pomocí webové, či mobilní aplikace. Požadavky: – možnost spínat každé světlo samostatně – 
výroba inteligentního ovladače/vypínače – centrální řídící server s webovou stránkou na ovládání – každý 
modul může ovládat alespoň 4 světla – ovládání světel pomocí chytrých zařízení 
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Tavná pistole v2.0 
Robotárna 
Ing. Jakub Streit 
 
Tavná pistole je zařízení umožňující spojování různých materiálů. Její použití je relativně jednoduché a levné. 
Ovšem jsou tu některé problémy. Například se musí docela dlouho čekat, než se pistole nahřeje na určitou 
teplotu, aby byla schopná roztavit lepidlo. Když se chvíli nepoužívá, tak se začne přehřívat a lepidlo z ní vytéká 
ven, proto ji musíte vypojit ze zásuvky, ale po chvíli chcete opět lepit a pistole je opět studená a celé tohle 
kolečko vás akorát zdržuje od práce. Cílem práce je návrh a výroba tavné pistole s nastavitelnou a udržovanou 
teplotou a automatickým regulovatelným dávkováním lepidla s mechanickými a elektronickými vylepšeními pro 
pohodlnější manipulaci. Co práce obnáší: – Seznámení se s problematikou regulování teploty a její řešení – 
Návrh a realizace automatického dávkování materiálu – Řešení možnosti přidat nástavce pro přesné tvarování 
vytlačeného materiálu – Návrh upnutí celé tavné pistole nebo lepených předmětů pro pozdější strojní 
manipulaci Možné řešení: – Úprava stávající komerčně dostupné pistole – Kompletní návrh a realizace celé 
nové tavné pistole 
 

 
Tuning obráběcího stroje 
Robotárna 
Ing. Jiří Vácha 
 
V dnešní době lze pořídit relativně levný obráběcí stroj pro hobby využití nebo drahé stroje pro průmysl. 
Bohužel neexistují produkty, které by nabízely kompromis – dostatečnou přesnost (tuhost) za přiměřenou 
cenu. Cílem práce je rozšířit možnosti využití běžného obráběcího stroje, tak aby se přiblížil k možnostem 
profesionálních zařízení. V rámci vývoje lze řešit například: – úpravy mechanické konstrukce stroje s cílem 
zlepšení technických parametrů (pevnost, tuhost, vůle) – návrh, výroba a testování přípravků a doplňků pro 
zlepšení možností práce se strojem (odměřování, upínání, seřizování) Každé z těchto řešení je kombinací 
mechanické konstrukce a podpůrné elektroniky. Od řešitele se očekává, že se zaměří na některá z výše 
popsaných vylepšení. Bez ohledu na vybrané vylepšení budou náklady přibližně stejné. 
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SolidVision 

Automatické otevírání dveří obráběcího stroje SLV 
SolidVision 
Filip Horák 
 
Cílém práce je vytvoření automatického otvírání dveří obráběcího stroje SLV. Student bude muset analyzovat 
funkce CNC stroje a jeho řízení včetně požadavků na otvíraní dveří (technologické požadavky, SW požadavky, 
atd.), zahájení a ukončení práce stroje, případně jejího přerušení (kolize, spolupráce s průmyslovým robotem, 
atd.). Od studenta se očekává základní znalost anglického jazyka, software pro modelování SolidWorks, 
programování CNC strojů, základní znalosti komunikace v automatizaci a využití přístrojů. 
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Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Obsah rtuti v rybách z českých vodních toků či ploch 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství 
Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D. 
 
Cílem práce je na vybraných vzorcích různých druhů ryb zjistit obsah rtuti a posoudit zdravotní riziko, které 
plyne z konzumace ryb. Obsah rtuti bude měřen na analyzárotu AMA 254 a zjištěné výsledky budou 
zhodnoceny statisticky. Na základě obsahu rtuti se pak vypočítá zdravotní riziko vyplývající z konzumace ryb 
z daných vodních toků či vodních ploch. Student by měl porozumět anglickému textu a měl by se orientovat 
v laboratoři a být zručný. Podstatná část práce měření vzorků bude v laboratoři a následně student dosažené 
výsledky zpracuje a vyvodí závěry. 
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Vysoké učení technické v Brně 

Konstrukce integrační kulové komory 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky 
Ing. Radim Kadlec, Ph.D. 
 
Student se bude zabývat měřením intenzity osvětlení užitím fotosenzoru a integrační kulové komory. 
V teoretické části se bude věnovat metodám měření světla a jeho veličinám. Porovná nejvíce využívané zdroje 
světla a jejich základní charakteristiky. V praktické části navrhne konstrukční řešení, měřící obvod a přepočet 
měřených hodnot přímo na intenzitu osvětlení, která bude znázorněna uživateli. Navržené konstrukční řešení 
sestaví v mechanické dílně. Pro zpracování měřených hodnot je možné využít programovatelného obvodu 
Arduino. Na závěr zpracuje závěrečnou zprávu. Práce tak zahrnuje teoretický rozbor, mechanickou konstrukci 
i programování. Části úkolů bude možné se věnovat doma. 
 

 
Analýza limitů zobrazení u digitálních kamer moderních telefonů 
VUT, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství 
doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. 
 
Principy digitálního záznamu obrazu jsou známy od devadesátých let dvacátého století. Na své cestě 
k masovému využití ve fotoaparátech musela nová technologie překonat mnoho principiálních a technických 
překážek. Mezi nejzásadnější patřily rozlišení obrazového čipu, rozsah citlivosti na světelné podmínky, nároky 
na elektrickou energii a paměťovou kapacitu úložiště. Všechny tyto problémy se díky moderním technologiím 
podařilo vyřešit a digitální fotografie zažila na konci dvacátého století první masový rozmach. Druhý zásadní 
milník rozvoje digitální fotografie souvisel s implementací digitálních fotoaparátů do mobilních 
telekomunikačních zařízení, jako jsou smartphones. Jaké jsou specifika této kategorie digitálních kamer, 
kterými úskalími si vývoj v této oblasti musel projít, jaké jsou současné limity použité technologie a kam 
s největší pravděpodobností bude směřovat další vývoj? Tyto a další úkoly si klade za cíl řešit navržené téma pro 
Středoškolskou odbornou činnost. Mapování současného stavu technologické vyspělosti kamer u smartphones 
si bude vyžadovat analýzu současných řešení pomocí moderních zobrazovacích a analytických technik, 
informace o parametrech nejsou dostupné veřejnosti a to včetně širší odborné (jde o velmi lukrativní komerční 
potenciál). Součástí práce bude simulace optických systémů pomocí programového prostředí Zemax a návrh 
jeho další optimalizace a vylepšení. Řešitel se seznámí nejen s technologií kamer pro smartphones, ale 
především si v průběhu řešení úkolů aktivně osvojí teorii zobrazování optickými soustavami včetně aberací, 
ovládání a navrhování optických sestav v simulačním prostředí ZEMAX. V průběhu analýzy vybraných kamer 
využije optický mikroskop, rastrovací elektronový mikroskop a v případě potřeby i hrotové mikroskopové 
techniky a počítačovou tomografii. U řešitele se předpokládá dobrá orientace ve vyhledávání odborných 
informací na internetu, dobrá znalost anglického jazyka, kreativita, nasazení. Praktická realizace práce bude 
probíhat na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. 
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KATEGORIE 2 

Školitelé hledají studenty 
 
 

Akademie věd ČR 

Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? 
AV ČR, Ústav biologie obratlovců 
RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D. 
 
Pak jsi tady správně :–) Náplň práce vzejde z naší společné konzultace a bude vycházet z tvého aktivního zájmu 
o ornitologii a z tvých dosavadních zkušeností. Své představy prosím krátce popiš v motivačním dopise. Pod 
vedením školitele se prakticky seznámíš se základy vědecké práce (práce s odbornou literaturou, analýza dat, 
interpretace výsledků, psaní odborného textu aj.). Měl(a) bys zvládat samostatnou práci v terénu, poznat 
v přírodě i po hlase alespoň běžné druhy ptáků a porozumět odbornému textu včetně anglické literatury 
(literaturu, pomocnou ruku a odborné zázemí poskytne školitel). Přihlaš se prosím co nejdříve, aby bylo možné 
po upřesnění tématu včas naplánovat a zrealizovat práci v terénu. Lokalita a množství času, který bude třeba 
v terénu strávit, se budou odvíjet od zvoleného tématu. Ve výjimečném případě je možné místo terénní části 
zpracovávat již existující data. 
 

 
Experimentální popis duralové slitiny Al–Cu–Zn 
AV ČR, Ústav fyziky materiálů  
Mgr. Ondřej Zobač, Ph.D. 
 
Cílem práce je připravit vzorky duralové slitiny Al–Cu–Zn a analyzovat jejich fázové složení a teploty fázových 
transformací. Morfologie vzorků po syntéze bude sledována pomocí metalografického optického mikroskopu. 
Celkové a fázové složení dlouhodobě žíhaných a metalograficky upravených vzorků bude analyzováno 
skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveným mikrosondou (SEM–EDX). Teploty fázových transformací 
budou sledovány metodou diferenční termické analýzy (DTA). Experimentálně získaná data budou porovnána 
s teoreticky predikovaným fázovým digramem a využity pro navazující výzkum studovaného systému. 
Metodika: 1. Studium odborné literatury: fázová a termická analýza slitin kovů 2. Syntéza vzorků slitiny Al–Cu–
Zn ve vakuovaných ampulích z křemenného skla 3. Termická analýza vzorků za využití DTA; vyhodnocení 
a interpretace získaných dat 4. Fázová analýza metalograficky upravených vzorků za využití metalografického 
mikroskopu a skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) 5. Zhodnocení získaných laboratorních výsledků se 
školitelem. Porovnání experimentálních dat s predikovaným fázovým diagramem dané soustavy 6. 
Vyhodnocení výsledků a příprava závěrečné práce Student se naučí základům konstrukce experimentálního 
fázového diagramu ternárních slitin. V rámci laboratorní práce se seznámí s obsluhou kalorimetru pro měření 
DTA a elektronového mikroskopu pro analýzy SEM–EDX. časová náročnost: cca 3 hodiny týdně (operativně dle 
domluvy) 
 



Kategorie 2 – Školitelé hledají studenty 
− Eledus 

13 
 

Eledus 

Vytvoření diagnostické aplikace pro elektrický vozík Mula 4x4 
Eledus  
Bc. Petr Chmelař 
 
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro diagnostiku elektrického vozíku Mula 4x4. Aplikace by se měla umět připojit 
a komunikovat s vozíkem pomocí sériové linky pomocí dodaného komunikačního protokolu. Hlavním účelem 
aplikace je vyčtení chybových kódů z vozíků a jejich zobrazení v grafickém rozhraní, samotné chybové kódy jsou 
předávány ve formátu JSON. Student by měl umět základy programování a základy návrhu grafického rozhraní 
aplikací v C# nebo Pythonu. Pro ladění a vývoj aplikace bude studentovi poskytnuta řídící jednotka vozíku. Na 
tématu je možné pracovat doma nebo u nás v laboratoři. 
 

 
Trasování pohybujících se objektů v obrazu 
Eledus 
Bc. Lucie Svobodů 
 
Cílem práce je vytvořit softwarovou knihovu, která bude schopná zpracovat obraz z kamery, detekovat 
pohybující objekt ve scéně a zaznamenat jeho trajektorii pohybu. Jako jádro pro zpracování obrazu by měla být 
použita knihovna OpenCV. Kód je možné programovat v jazyku C# nebo Python. Student by měl umět základy 
programování a mít pozitivní vztah k matematice. V rámci projektu se díky naší společnosti student naučí jak 
vytvořit komplexní SW projekt, včetně jeho správy a dokumentování. Dále bychom poskytli pro projekt 
vhodnou kameru a testovací pracoviště (například pásový dopravník). Možné využití knihovny by bylo při 
navádění robotů nebo podobných manipulátorů. Díky vhodné správě projektu je možné řadu činností řešit 
vzdálenou spoluprácí, je však také možné vyhradit pracoviště v naší laboratoři, kde může student projekt 
vyvíjet. 
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Využití digitální morfologie v laboratoři klinické hematologie 
FNUSA, Oddělení klinické hematologie  
Mgr. Lucie Polenová 
 
Digitální morfologický analyzátor umožňuje urychlení práce v laboratoři. Zpracovává předem natřené 
a obarvené vzorky krve pacientů určené k diferenciálnímu rozdělení jednotlivých typů bílých krvinek. Analyzátor 
buňky vyfotografuje a sám rozřadí do jednotlivých kategorií. Obsluha pouze ověří správnost přiřazeného typu. 
Student stráví přibližně 3 hodiny týdně v hematologické laboratoři prohlížením digitálních snímků zhotovených 
přístrojem. Předpokladem jsou znalosti biologie, s důrazem na biologii člověka. 
 

 
Srovnání metod impedanční a optické agregometrie a jejich využití při sledování 
antiagregační léčby. 
FNUSA, Oddělení klinické hematologie  
RNDr. Magda Popelová, Ph.D. 
 
Agregace krevních destiček je fyziologickou funkcí. V některých případech může docházet ke zvýšené agregaci 
a vzniku trombu (plicní embolie, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu....). K zamezení zvýšené agregability 
krevních destiček se používají léky, jejichž účinek lze laboratorně sledovat. Tématem této práce je srovnání 
dvou metod stanovení agregace trombocytů a určit metodu vhodnější pro sledování antiagregační léčby. 
Požadavky na řešitele: Základní znalost biologie, základní znalost laboratorní práce (odměřování roztoků, ředění 
roztoků apod.). Náročnost – 2 hodiny 1x 14 dní v laboratoři FN u sv. Anny v Brně. 
 



Kategorie 2 – Školitelé hledají studenty 
− Mendelova univerzita v Brně 

15 
 

Mendelova univerzita v Brně 

Výzkum faktorů ovlivňujících pohlaví u rostlin konopí setého (Cannabis sativa L.) 
MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin 
Ing. Peter Mendel 
 
Cílem je prozkoumat, jak různé faktory prostředí (výživa, vodní režim, světlo, chemikálie, stres) ovlivňují vývoj 
a determinaci pohlaví u konopí setého, která doposud nebyla uspokojivě objasněna. Student bude také pomocí 
vybraných metod molekulární genetiky sledovat markery pro včasné určení pohlaví konopí a testovat jejich 
spolehlivost. Požadavky na studenta jsou základní znalost anglického jazyka (pro orientaci v odborných 
publikacích), základy dědičnosti, biologie rostlin a chemie. Základní znalosti o konopí setém, DNA, 
chromozomech a genetickém kódu jsou víc než vítány. Student bude mít k dispozici prostory Ústavu biologie 
rostlin na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, částečně i jiné prostory v kampusu. Naučí se 
základy vědecké práce v laboratoři, molekulární biologie a práce v týmu. Praktická část v závislosti od vývoje 
pokusu vyžaduje přítomnost studenta po dobu v průměru 4 hodiny za týden, je ale možné se domluvit. 
 

 
Výzkum medicinálního konopí 
MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin 
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. 
 
Česká republika je druhou zemí EU po Nizozemí, kde je možné legálně pěstovat medicinální konopí. Mendelova 
univerzita v Brně získala možnost uplatňovat své zkušenosti z oblasti fyziologie, anatomie, genetiky či 
morfologie rostlin právě pro rozvoj a této problematiky. Student bude seznámí s problematikou jak teoreticky 
tak prakticky, dle jeho zájmu je možné práci směřovat více do laboratoře nebo naopak do výuky. Porozumět 
anglickým textům a základy práce v laboratoři jsou nezbytnými podmínkami pro spolupráci. 
 

 
Predikce technologické kvality u pšenic s nestandardní morfologií květenství 
MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin 
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. 
 
V průběhu zpracování SOČ se student(i) seznámí s problematickou genetických (DNA) markerů u pšenice 
a jejich využití pro predikcí technologické kvality. Součástí SOČ bude experimentální analýzy vybraných DNA 
markerů souvisejících s technologickou (pekařskou kvalitou), tzn. geny pro zásobní proteiny, tvrdost, škrob 
apod. Jako materiál budou využity genotypy pšenice s nestandardním morfologií květenství z kolekce Agrotestu 
fyto, s. r. o. v Kroměříži. Práce bude zahrnovat následující kroky: izolace genomické DNA, PCR reakce na 
vybrané markery, elektroforetická separace a vyhodnocení dosažených výsledků. Je předpoklad, že student(i) 
stráví 4 hod. týdně v laboratoři. Znalost angličtiny výhodou pro práci s odbornými texty (články). V průběhu 
řešení SOČ je možné navštívit i pracoviště, které spravuje analyzovanou kolekci pšenice a seznámit se 
šlechtitelskou prací v praxi. 
 

 
Možnosti přežívání a množení patogenních a nepatogenních mikroorganismů 
v cukrářských výrobcích. 
MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin 
MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. 
 
Jedná se o modelové pokusy s cílem zjistit přežívání a pomnožení nepatogenních a patogenních 
mikroorganismů (koagulázopozitivních stafylokoků, popř. Listeria monocytogenes) v cukrářských produktech, 
a to v aerobních a anaerobních podmínkách a při změnách teplotního režimu skladování. Do konkrétního 
výrobku budou zaočkovány sbírkové kmeny vybraných mikroorganismů a po dobu údržnosti bude sledována 
změna jejich počtu (při různých podmínkách skladování). 
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Biologické metody odsíření bioplynu 
MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 
Ing. Jan Chovanec 
 
Projekt se zabývá využitím řas pro biologické čištění bioplynu. Bioplyn vzniká anaerobní fermentací organických 
látek. Obsahuje metan, oxid uhličitý a minoritní složky, jako jsou vodík, dusík, sirovodík, kyslík a vodní pára. Pro 
zvýšení kvality bioplynu a jeho další praktické užití je nezbytné, aby z něj byl separován zejména oxid uhličitý 
a sirovodík. Tyto plyny mají negativní dopad na výhřevnost a provoz zařízení, zejména servisní intervaly 
kogeneračních jednotek. Odsíření bioplynu je tedy významnou výzvou v oblasti bioplynových transformací. 
Cílem práce je otestovat vytipované kmeny řas, které jsou schopny aktivně odstraňovat sirovodík ze směsi 
bioplynu. Student by měl porozumět anglicky psané literatuře, mít proaktivní a samostatný přístup k tématu. 
Očekávána je rovněž samostatná práce v laboratoři při provádění experimentů dle zadání a pokynů vedoucího. 
Nabízíme seznámení s prací v laboratoři bioplynových transformací. Jedná se o laboratoř s netypickými 
podmínkami práce. Nabízíme rozvoj v oblasti znalostí produkce a purifikace bioplynu. Místem konání je 
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací situovaná v kampusu Mendelovy univerzity 
v Brně. 
 

 
Odpadkový koš jako zdroj energie 
MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 
Ing. Martin Šotnar 
 
Práce bude zaměřena na zhodnocení aktuálního stavu nakládání s odpadem v městě Brně. Kromě teoretické 
části popisující vztah odpadů k životnímu prostředí a způsoby nakládání s ním budou provedeny analýzy 
spalování vybraných druhů opadů. Analýzy spalování budou probíhat v laboratoři na Mendelově univerzitě 
v Brně. Na základě těchto analýz bude vyhodnocen energetický potenciál vybraných odpadů. Tato práce tedy 
bude jak teoretická, tak praktická včetně navštívení některého z provozů odpadářské firmy v Brně nebo v okolí 
Brna. 
 

 
Ochrana ohrožených živočišných druhů 
MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 
prof. Ing. Miloslav Šlezingr, Dr. 
 
V našem okolí je mnoho lokalit, které je možno "přetvořit" i drobnými krajinářskými zásahy na lokality vhodné 
pro hnízdění, v obecné rovině pro podporu výskytu celé řady ohrožených druhů ptáků, či jiných živočichů. 
Základem práce studenta, či studentů bude výzkum zaměřený na identifikaci ohrožených druhů s možností 
výskytu v blízkosti bydliště (školy) a následné definování jejich vhodných životních podmínek. Cílem bude návrh 
možnosti úpravy okolí právě s ohledem na životní podmínky vytipovaného druhu, či skupiny živočichů 
(možnosti hnízdění, ochrana před predátory, apod.) To vše za odborného vedení a s podporou pracovníků 
Mendelovy univerzity. Připravena jsou i vhodná témata a lokality v Jihomoravském kraji, pokud studenti 
nebudou mít vlastní. Práce navazuje na obdobné téma z minulého ročníku SOČ a může pokračovat v započatém 
výzkumu. 
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Masarykova univerzita 

Potravinová alergie a její finanční dopad na pacienta 
MU, Fakulta sportovních studií, Katedra kineziologie 
Mgr. Ing. Jana Juříková, Ph.D. 
 
Zdravotní pojišťovny nabízejí mezi benefity různé (dle druhu pojišťovny) příspěvky na nákup dietních potravin. 
Student bude mít za úkol zorientovat se v nabídce pojišťoven a zjistit, jak dlouho je možné žít na předepsané 
dietě s příspěvkem vybrané pojišťovny. Součástí práce bude literární rešerše potravinových alergií (např. 
bezlepková dieta, bezlaktózová apod.) – literární rešerši bude provádět student na půdě MU, kde bude mít 
přístup k univerzitou placeným zahraničním databázím. Předpokládá se znalost anglického jazyka. 
 

 
Možnosti potlačení alkoholizmu farmakologickou manipulací s glutamátergním systémem 
MU, Lékařská fakulta, Farmakologický ústav 
PharmDr. Jana Rudá–Kučerová, Ph.D. 
 
Látková závislost je závažný psychosociální problém, který kromě organického poškození organizmu může vést 
až k neschopnosti plnit normální sociální funkce a role ve společnosti a rodině. Alkoholizmus je pak nejběžnější 
návykovou látkou, jejíž nadužívání vede k závažným zdravotním rizikům. Identifikace léčiva, které by bylo 
schopno potlačit bažení (craving) po pití alkoholu by významně přispělo k účinné léčbě alkoholizmu. Tento 
projekt si klade za cíl zhodnotit vliv farmakologické manipulace s gluamátergním systémem na spontánní příjem 
alkoholu v potkaním modelu. Potkani budou mít možnost pít denně 2 hodiny nejprve slazený a později 
neslazený 20% alkohol a po dosažení dlouhodobě stabilního příjmu alkoholu budou testovány substance, které 
mohou potlačovat bažení (craving) po dalším příjmu alkoholu. Hlavní testovanou látkou bude nízká dávka 
ketaminu, dále agonisté a antagonisté AMPA a kainátových receptorů. Řešiteli umožníme přístup do 
bariérového zařízení pro experimenty s laboratorními zvířaty v kampusu MU a seznámíme jej s provozem 
pracoviště. Dále bude zpracovávat a analyzovat získaná data, která budou následně publikována. 
 

 
Diverzita a distribuce letounů (Chiroptera) na Zlínsku 
MU, Pedagogická fakulta, Katedra biologie 
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. 
 
Student(ka) zpracuje literární rešerši o zimním (zimoviště) i letním výskytu letounů (mateřské kolonie) na území 
Zlínského kraje. Vytvoří síťovou distribuční mapu pro jednotlivé zaznamenané druhy. Navštíví 2 modelové 
lokality, kde provede jednak jednorázové zimní sčítání (únor 2018) vrápenců malých na zimovišti u Liptálu (okr. 
Vsetín) a jednak sčítání na lokalitě s výskytem početné reprodukční kolonie netopýra velkého na půdě 
Luhačovického zámku (3x – květen, červenec a září 2018. Cílem je nejen seznámení se s tématem a metodikou 
výzkumu, ale i získání praktických dovedností při sledování netopýrů v úkrytech). 
 

 
Quo vadis česká měno 
MU, Právnická fakulta, Centrum polského práva 
Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D. 
 
<p>Cílem této práce bude zamyslet se nad budoucností platidel na území České republiky (a nejen). Řešitel by 
měl v prvé řadě vycházet z historického exkursu do české (československé) měny, a také by měl zohlednit funkci 
peněz jako všeobecného platidla ve státě. Nedílnou součástí práce by měla být analýza pozitiv a negativ přijetí 
společné měny Euro, a zda Česká republika tuto společnou měnu potřebuje. V neposlední řadě by se měl řešitel 
vypořádat s trendem poslední doby – bezhotovostními platbami, a zda je možné, aby společnost fungovala bez 
hotovostních peněz. Práce řešitele bude spočívat v převážné míře v analýze odborných textů (historický exkurs, 
přijetí měny Euro), a dále ve vyhledávání vhodných příkladů ze zahraničí, kde již jsou zaváděny pokusy 
s omezením hotovostních plateb. Znalost cizího jazyka je výhodou, nikoliv však nezbytnou podmínkou.</p> 
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Hydrofilní úprava plastů pomocí atmosférických plazmových výbojů 
MU, Přírodovědecká fakulta, + spolupráce s CEITECem 
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. 
 
Plastické materiáy jsou většinou hydrofobní (nesmáčivé), což komplikuje jejich praktické využití při lakování, 
natírání nebo lepení. Cílem práce je prozkoumat možnosti hydrofilní úpravy plastových povrchů pomocí nových 
typů plazmových výbojů za atmosférického tlaku. Tato úprava je šetrná k životnímu prostředí a při nalezení 
vhodných podmínek může být i velmi rychlá a účinná. Student si praticky vyzkouší zjišťování povrchové energie 
pomocí měření kontaktního úhlu kapalin s povrchem, prozkoumá povrchovou energii různých plastů a zjistí, jak 
je ji možné měnit pomocí interakce plazmatu s povrchem. Práce vyžaduje chuť do experimentování. Zručnost 
a kreativita při sestavování jednoduchých experimentů (zde přidávání par kapalin do plazmatu pomocí 
probublávačky) a alespoň pasivní znalost angličtiny je vítaná. 
 

 
Porozumnění funkci (bio)senzorů na bázi křemenných mikrovah 
MU, Přírodovědecká fakulta, + spolupráce s CEITECem 
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. 
 
Křemenné mikrováhy pracují na principu inverzního piezoelektrického jevu. Vlastní frekvence křemenného 
krystalu se mění i při velmi malé změně hmotnosti materiálu na jeho povrchu. Křemenné mikrováhy se 
s výhodou používají pro měření depoziční rychlosti tenkých vrstev nebo pro biosenzory, které detekují 
biomolekuly na základě specifických reakcí na povrchu senzoru. Úkolem práce je zjistit, jak je funkce krystalu 
ovlivněna vnějšími podmínkami a plochou, kterou aktivní vrstva na krystalu zaujímá. Práce vyžaduje chuť do 
experimentování, základní porozumnění elektronice a kreativitu při sestavování/plánování experimentů. 
Výhodou je schopnost porozumět anglickému textu a základní znalost programování. Student si během 
projektu může sestavit vlastní čítač frekvence pomocí technologie Arduino. 
 

 
Alternativní religiozita v současném Brně 
MU, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav 
RNDr. Mgr. Gustav Novotný 
 
V současnosti roste počet osob, které se hlásí k náboženstvím či způsobům víry, které jsou pro ČR neobvyklé či 
netradiční. Prudce stoupající počet stoupenců tibetského buddhizmu Diamantové cesty je doprovázen 
nárůstem zájmu také o jiné východní směry, v ulicích řady českých měst je možné potkat prostorově velmi 
aktivní přívržence hnutí Hare Krišna. Jak tyto skutečnosti zapadají do neustále opakované teze o tom, že Češi 
jsou nejvíce ateistický či sekulární národ světa? Na základě tradičních geografických/společensko–vědních 
metod (terénní a dotazníkové šetření, rozhovory) bude student/ka zkoumat názory Brňanů týkající se 
alternativní religiozity. Jak obyvatelé Brna vnímají svoji vlastní religiozitu? Jak se staví k projevům víry 
v prostoru města – vnímají náboženské oživení? Považují „alternativní duchovní směry“ za náboženství? 
Alternativní religiozita je poměrně nejednoznačný termín, který zahrnuje pestrou a proměnlivou škálu 
religiózních a kvazi–religiózních postojů, kam je možné zařadit nová, v českém kontextu netradiční náboženství 
a osobní necírkevní spiritualitu. Výsledky práce by mohly přispět k objasnění velmi aktuálního a dosud příliš 
neprozkoumaného tématu, které je přitom dostatečně vědecké a atraktivní. Školitel se dlouhodobě zabývá 
Geografií náboženství, je autorem rigorózní práce o prostorových představách a praktikách mladých věřících 
v Brně a v uplynulých letech vedl práce SOČ zabývající se a) různými náboženstvími v Brně a otázkami osvojení 
si víry (např. s ohledem na původ, rodinný kontext atd.), b) náboženskými postoji brněnských křesťanů 
v kontextu uprchlické krize. Od studenta se požaduje zájem o kulturní a společenské dění, zájem kriticky myslet 
a zkoumat okolní prostor i představy vlastní i ostatních obyvatel Brna. 
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Stanovení schopnosti samoopylení u pcháče různolistého 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie 
Ing. Jakub Šmerda, Ph.D. 
 
Nástin problematiky Pcháče disponují velmi rafinovanými a málo probádanými rozmnožovacími strategiemi. 
Jednou z nejnápadnějších strategií jsou populace, ve kterých se vyskytují jak samičí, tak i hermafroditní jedinci. 
Zajímavé je, že frekvence samic v takovýchto populacích není pevně ukotvena a jednotlivé lokality se od sebe 
mohou velmi výrazně lišit. Toto rozkolísání poměru mezi samicemi a hermafrodity, je připisováno především 
snaze o nastolení rovnováhy mezi inbrední depresí a úspěšností v rozmnožování. Předpokladem pro tuto teorii 
je však schopnost pcháčů se samoopylit. Otázkou je, zda jsou hermafroditní květy schopny se samoopylit 
a pokud ano, tak do jaké míry. Cíle práce Hlavním cílem práce je stanovit míru samoopylení u pcháče 
různolistého. Terénní část pokusu bude probíhat na Experimentální zahradě Ústavu botaniky a zoologie MU 
v Bohunicích. Jednotlivé úbory pcháče se vyfotí a poté se izolují od opylovačů prodyšným textilním sáčkem 
nasazeným na úbor. Testovány budou dva postupy, kdy: a) s izolovanými úbory nebude manipulováno; b) bude 
simulováno opylení hmyzem. Po dozrání úborů bude stanoveno procento opylených květů. Dílčí cíle jsou: 1) 
určit, zda je možné použít fotografii rozvitého úboru pro stanovení počtu semen, které se vytvoří; 2) ověřit, zda 
izolované samičí úbory mohou tvořit semena. Rozsah práce 1) příprava izolačních sáčků 2) izolace úborů 
pomocí sáčků 3) pravidelné umělé opylování 4) sběr zralých úborů a stanovení procenta opylených květů 5) 
výpočet míry samoopylení a formulace závěrů 
 

 
Studium provenience obsidiánových artefaktů z vybraných neolitických sídlišť na území 
Moravy. 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd 
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. 
 
V období neolitu byla Morava poměrně intenzivně osídlena lidem různé kulturní příslušnosti. Řada těchto 
kultur používala pro výrobu kamenných štípaných nástrojů kromě běžně a lokálně dostupných silicitových 
surovin (rohovce krumlovského lesa, rohovce Stránské skály, rohovce typu Olomučany aj.) také exotičtější 
materiály (různé typy radiolaritů, rohovce z glacigenních sedimentů, rohovce z různých výskytů v Polsku atd.), 
k nimž patří i sopečné sklo – obsidián. Artefakty z těchto přírodních skel tvoří často jen zlomek nálezových 
inventářů na jednotlivých sídlištích, nicméně nám dokládá, že i v těchto dobách probíhaly čilé styky a výměny 
zboží s oblastmi, kde se tato skla v přírodě vyskytují. Jde zejména o oblast východního a jihovýchodního 
Slovenska, sverovýchodního Maďarska, ale jsou známy i výskyty na Ukrajině a blízkém východě. Úkolem 
studenta/studentky bude zpracovat dostupné artefakty po stránce typologické (zda se jedná o čepelku, úštěp, 
či jiný nástroj) a zejména po stránce provenineční. Cílem bude porovnat nalezené obsidiánové artefakty se 
surovinami z přírodních výskytů na základě mikroskopického a chemického studia. Jako metody budou využity 
zejména optická a elektronová mikroskopie a laserová ablace spojená s hmotovou spektroskopií. Součástí práce 
bude i terénní etapa spojená s odběrem vzorků obsidiánů v oblastech jeho výskytu. Výsledky poslouží jak 
geologické tak archeologické obci pro obdobné provenineční studie. 
 

 
Radon v historickém podzemí města Brna 
MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd 
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. 
 
Radon je bezbarvý nereaktivní plyn bez chuti a zápachu vznikající jako produkt radioaktivní přeměny uranu 
a radia. Jeho koncentrace v zemské atmosféře jsou nesmírně nízké. Radon je běžnou součástí podzemních 
minerálních vod, v malých dávkách se však může uvolňovat přímo z podloží, odkud může být nasáván do 
suterénních a přízemních prostor stavebních objektů. Díky geologické stavbě se Česká republika řadí k zemím 
s relativně vysokou průměrnou koncentrací radonu v obytných budovách. V případě nedostatečného větrání 
mohou přeměnové produkty radonu vyvolávat při jejich vyšší koncentraci některé zdravotní komplikace, 
vedoucí v extrémních případech až ke zvýšenému nebezpečí výskytu nádorového onemocnění plic. Z tohoto 
důvodu je výskyt radonu na našem území dlouhodobě monitorován v rámci tzv. Radonového programu ČR, 
zaměřeného mimo jiné na soustavné sledování jeho přítomnosti v obytných budovách, nebo v podzemních 
prostorách se zvýšeným pohybem návštěvníků, jako jsou např. jeskyně nebo zpřístupněné historické podzemní 
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objekty. Hlavním úkolem studenta v rámci zvoleného tématu bude ověření přítomnosti a koncentrace radonu 
v atmosféře vybraných turisticky atraktivních lokalit brněnského historického podzemí, mezi něž patří například 
Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice u sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep. Student provede vlastní měření 
obsahu přirozených radioaktivních prvků v horninovém podloží sledovaných objektů a měření množství radonu 
v atmosféře uvedených podzemních prostor v závislosti na charakteru geologického podloží, vnějších 
a vnitřních mikroklimatických podmínkách, intenzitě větrání a míře návštěvnosti. Dosažené výsledky porovná se 
současnými legislativně platnými limity vyjadřujícími úroveň možného radonového rizika. Práce bude sestávat 
z teoretické i praktické části. V jejich rámci student získá základní poznatky o radonové problematice a přímo 
v terénu si vyzkouší základní metody sběru dat včetně jejich následného laboratorního vyhodnocení. Výsledky 
práce budou poskytnuty odpovědným pracovníkům Magistrátu města Brna a vedení Turistického informačního 
centra města Brna, jimž může posloužit jako jeden z podkladů pro zvýšení bezpečnosti vlastních zaměstnanců 
i návštěvníků uvedených lokalit. Požadavky na řešitele: schopnost práce s odbornou literaturou, základní 
znalost anglického jazyka, středoškolské anorganické chemie a fyziky, základní uživatelská znalost PC 
a programového vybavení Microsoft Office, časové možnosti pro práci v terénu (max. 1x měsíčně). 
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S.A.B. Aerospace s.r.o. 

Funkcni model vesmirneho satelitu 
S.A.B. Aerospace s.r.o.  
Ing. Tomáš Ridoško 
 
Cilem prace je zhotovit model plne funkcniho &quot;CubeSat&quot; pro prezentaci v podminkach pri zemskem 
povrchu. V pripade dobreho konceptu a kvalitne vypracovaneho navrhu je možne uvazovat s pripadnym 
vyslanim CubeSatu na orbitu. Pozadavky na resitele: – kladny vztah k vesmirnemu vyzkumu, – znalosti radiove 
komunikace vyhodou, – znalost anglictiny vyhodou. Co nabizime: – odborny dohled nad studentem 
v organizaci, ktera ma zkusenosti s praci na projektech pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) – pristup 
k softwaru a vybaveni spolecnosti 
 

 
Kerbal – jak funguje orbitalni mechanika? 
S.A.B. Aerospace s.r.o.  
Ing. Tomáš Ridoško 
 
Teoreticka studie orbitalni mechaniky, doplnena vizualnimi prvky z pocitacove hry KERBAL. Student si pri reseni 
tematu nastuduje a vhodne spracuje literaturu o orbitalni mechanice. Teoreticke znalosti nasledne prakticky 
aplikuje a otestuje v programu KERBAL, ktery je vhodnym fyzikalnim softwarovym modelem vesmirnych letu 
pro mladez. Cilem prace bude zpracovani jednoducheho teoretickeho prehledu s nezbitnynou matematickou 
casti, ktery bude doplnen obrazky a vizualizacemi z programu KERBAL. Pozadavky na resitele: – kladny vztah 
k vesmirnemu vyzkumu, fyzice a matematice, – znalost anglictiny vyhodou. Co nabizime: – odborny dohled nad 
studentem v organizaci, ktera ma zkusenosti s praci na projektech pro Evropskou vesmirnou agenturu (ESA), – 
pristup k softwaru a vybaveni spolecnosti. 
 

 
Vyzkum technologii vhodnych pro vesmirne aplikace 
S.A.B. Aerospace s.r.o.  
Ing. Tomáš Ridoško 
 
Teoreticka studie zvoleneho problemu v oblasti vyzkumu vesmiru a druzicove nebo raketove technologie. 
Pozadavky na resitele: – kladny vztah k vesmirnemu vyzkumu, – znalost anglictiny vyhodou. Co nabizime: – 
odborny dohled nad studentem v organizaci, ktera ma zkusenosti s praci na projektech pro Evropskou 
vesmirnou agenturu (ESA), – prístup k softwaru a vybaveni spolecnosti. 
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Státní zdravotní ústav 

Obsah jódu v mateřském mléku 
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin,  
Mgr. Radek Kavřík 
 
Jód je důležitý prvek pro zdraví člověka, zejména pro správnou funkci štítné žlázy. Jeho nedostatek je velmi 
závažný u dětí a to zejména v prenatálním období a v prvních třech letech po narození. V období prvních třech 
měsíců, tedy v době kdy nejsou ještě zcela vyvinuty orgány plodu, včetně štítné žlázy je plod zcela odkázán na 
příjem jódu od matky. I v dalším období je pro správnou funkci štítné žlázy nutný jeho dostatečný přívod, 
dostatek jódu je dáván do souvislosti s vývojem nervové soustavy, inteligencí a výskytem hyperaktivity 
v pozdějším věku dítěte. Z těchto důvodů je pro těhotné a kojící matky zvýšena doporučená denní dávka jódu 
na 250 µg/os./den(oproti 150 µg/os./den pro běžnou populaci). Pro zdravý vývoj kojenců je důležitým 
aspektem obsah jódu v mateřském mléku. Studie se bude zabývat právě touto problematikou. V rámci studie 
bude provedena analýza jódu v cca 50 vzorcích mateřského mléka spektrofotometrickou metodou, zavedenou 
na našem pracovišti v rámci monitoringu tzv. spotřebního koše potravin. Cílem práce je získat ucelenější 
představu o přívodu jódu z mateřského mléka a získané hodnoty porovnat s doporučeními autorit s ohledem na 
další zdroje jódu (potraviny, suplementace). Pro tento účel by měly být k dispozici i vybrané relevantní údaje 
o kojících matkách. Student vykonávající středoškolskou odbornou činnost by měl provést rešerši poznatků 
v této oblasti, v rámci praktické části práce provést stanovení jódu ve vzorcích mateřského mléka (rozsah 
laboratorní práce cca 20 hodin) a tyto výsledky dát do kontextu s obecně uznávanými výživovými 
doporučeními. Vzhledem k uvedenému, je nutná systematičnost, pečlivý a zodpovědný přístup k laboratorní 
práci a znalost angličtiny (práce s odbornými publikacemi). Podmínkou našeho pracoviště je přístup studenta 
do laboratoře po dovršení plnoletosti. Teoretickou přípravu lze samozřejmě zahájit již dříve. Práce se bude 
skládat z teoretické přípravy, provedení experimentů v laboratoři a vyhodnocení a diskuze výsledků. Během 
vypracování SOČ je nutné se řídit pokyny školitele. 
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Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Mikrobiologické vyšetření (barvení bakterií dle Grama) – natočení instruktážního videa 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. 
 
Cílem této práce bude nastudovat problematiku mikrobiologického vyšetření, zhotovení bakteriologického 
roztěru, barvení bakterií dle Grama a typizaci bakterií. Jedná se o metodu běžně využívanou v rámci 
laboratorního vyšetření v humánní i veterinární praxi. Student se po teoretickém nastudování problematiky 
zúčastní praktické výuky na VFU Brno v rámci předmětu Biologie (v rámci jednoho týdne na začátku zimního 
semestru), sám si vyzkouší zhotovení roztěru a barvení dle Grama. Poté si připraví scénář a natočí instruktážní 
video, které bude sloužit jako názorná pomůcka pro studenty VFU Brno, ale bude volně dostupná i na 
internetu. Po natočení videa, student provede sestříhání jednotlivých sekvencí (pomocí programu volně 
dostupného na internetu), video doplní o titulky a případně hudbu. Požadavky: alespoň částečná zkušenost 
s natáčením a střihem videa. Školitelka zabezpečí kvalitní fotoaparát k natočení videa a pořízení 
fotodokumentace, bude zodpovídat za kvalitu pořízeného videa a sepsání studentské práce. Školitelka má 
zkušenost s vedením SOČ prací i závěrečných prací na univerzitě, pečlivě pročítá studentské práce a sděluje 
studentům své komentáře jak video a práci vylepšit. 
 

 
Co trápí naše nejmenší ptáky? Taxonomická revize péřovek u králíčků. 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 
MVDr. Tomáš Najer 
 
Cílem práce je taxonomická revize péřovek rodu Philopterus u králíčkovitých pěvců a zhodnocení jejich vztahu 
k jiným skupinám péřovek, téma přímo navazuje na v současné době publikovanou práci o péřovkách 
u rákosníků. Práce by probíhala v laboratoři detašovaného pracoviště VFU na tř. Generála Píky, časový rozsah 
různý dle domluvy. Nutná znalost práce se světelným mikroskopem a schopnost samostatně pracovat s texty 
v anglickém jazyce, schopnost pracovat s německými nebo ruskými texty a kreslící dovednosti výhodou. 
Nabízíme seznámení s metodikou taxonomické vědecké práce, zaškolení pro práci s Adobe Illustrator a tvorbu 
databází v MS Excel, v případě zájmu studenta o nadstandardní spolupráci i seznámení s metodami molekulární 
biologie. 
 

 
Nové vyjadření obsahu soli v potravinách 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav gastronomie 
MVDr. Jiří Bednář, Ph.D. 
 
V prosinci 2016 začalo platit nové nařízení EU č. 1169/2011 ohledně označování potravin. Zásadní změna 
nastala u označování obsahu soli. Obsah soli se desítky let stanovoval přes chloridy. Toto stanovení bylo 
dostatečné do doby, kdy v potravinářské výrobě se objevily přídatné látky ve formě sodných solí. Proto 
v poslední době se začaly prosazovat metody stanovení přes sodík. Touto směrnicí byla povolena stanovení 
a výpočet obsahu soli pouze přes sodík. V dané práci na příkladu stanovení soli v masných výrobcích přes 
chloridy a přes sodík bude ukázána a zdůvodněna odlišnost výsledků získaných těmito dvěma metodami. 
Metody stanovení budou – chloridy stanovené potenciometrickou titrací na automatickém titrátoru 
a stanovení sodíku pomocí iontově selektivní elektrody. 
 

 
Sledování vlivu skladovacích podmínek na růst Yersinia enterocolitica v masných výrobcích 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie mléka 
MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. 
 
Yersinia enterocolitica je patogenní psychrotrofní bakterie, původce alimentárních onemocnění. Cílem práce 
bude zhodnotit růstový potenciál této bakterie v masných výrobcích a získané výsledky využít při zajištění 
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bezpečnosti potravin. Modelové vzorky potravin budou záměrně inokulovány zmíněnou patogenní bakterií 
v nižších i vyšších počtech. Bude posuzována dynamika růstu Y. enterocolitika především z pohledu dosažení 
infekční dávky v potravině. Student bude pracovat v mikrobiologické laboratoři. Stanovení bakterií bude 
prováděno plotnovými metodami. Student by měl být schopen porozumět anglickému textu. 
 

 
Průkaz pravosti vanilinu 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu 
Mgr. Ludmila Luňáková, 
 
Cílem práce bude průkaz autenticity (pravosti) vanilinu pomocí chemických separačních metod ve spojení se 
spektrofotometrií. A proč zrovna stanovení vanilinu? Vanilin je hlavní aromatickou látkou tobolek vanilky, jež 
v tobolkách vzniká během jejich fermentace a to hydrolýzou glukovanilinu na glukosu a vanilin. Je hojně 
používán pro výrobu vanilkových cukrů pro pekárenské využití. Nicméně v tržní síti se mnohem častěji 
setkáváme s jeho náhražkou – cukr vanilínový. Vanilínový cukr však obsahuje syntetické aroma ethylvanilin. Co 
studentovi přinese působení na našem pracovišti? Student si bude moci zlepšit své praktické dovednosti 
v chemické laboratoři a naučit se novým metodám. Praktická činnost ve spojení s teoretickým výkladem přinese 
studentovi také lepší povědomí o problematice falšování potravin rostlinného původu a uvědomění si 
důležitosti pravosti u dané komodity. Očekáváme pilného studenta či studentu s chutí naučit se novým věcem, 
jež má vžity základny práce v chemické laboratoři. 
 

 
Stanovení antioxidační kapacity u vybraných doplňků stravy 
VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu 
Ing. Martina Ošťádalová, Ph.D. 
 
Doplňky stravy jsou poměrně široký sortiment, který se vyskytuje na trhu ČR. Avšak jejich kvalita je dosti 
rozdílná. Cílem práce bude vyhodnocení antioxidační kapacity u vybraných doplňků stravy (zelený ječmen, řasy, 
apod.) dostupných na trhu ČR, jejich porovnání a vyhodnocení z pohledu zdraví konzumenta. Práce bude 
složena z části teoretické (definice pojmů, technologie zpracování, význam účinných látek, apod.) a z části 
praktické (analýzy antioxidační aktivity běžně využívanými metody ORAC a spektrofotometrická metoda 
s Folin–Ciocalteu reagentem). Praktická část bude prováděna dle domluvy se studentem. 
 

 
Nanomedicínské přístupy pro biosyntézu kvantových teček v diagnostice závažných 
onemocnění 
VFU, Farmaceutická fakulta, Centrální laboratoře 
Ing. Dr. Branislav Ruttkay–Nedecký 
 
Incidence nádorových onemocnění v rozvinutých zemích narůstá, což je spojeno s lepší zdravotní péčí. Je 
známo, že včasné rozpoznání nádorových buněk výrazným způsobem zlepšuje prognózu onemocnění. Tento 
fakt vede ke hledání nových způsobů jak identifikovat nádorovou buňku levnými a rychlými metodami 
(fluorescence, magnetická rezonance). Nanomedicínské přístupy umožňují zaměřit se cíleně na určité specifické 
struktury u nádorové buňky (úprava povrchu použité nanočástice). V uplynulých letech byly fyzikálně 
a chemicky popsány nanočástice – kvantové tečky (QDs). QDs jsou nanočástice tvořené několika stovkami až 
tisíci atomů a vyznačují se výraznými fluorescenčními a fyzikálně–chemickými vlastnostmi. Pravděpodobně 
u chemicky syntetizovaných QDs je jejich uplatnění v klinickém použití omezeno z důvodu možné toxicity. 
V poslední době byla objevena cesta, jak tyto QDs syntetizovat, aniž by vykazovaly potencionální toxicitu na 
cílové buňky. Tímto novým směrem je biosyntéza v různých druzích organismů, někdy také nazývaná jako 
zelená syntéza. Její hlavní výhodou je biokompatibilita syntetizovaného nanomateriálu. Schopnost biosyntézy 
nanočástic byla prokázána u řady organismů (žížal, kvasinek, plísní, bakterií a rostlin). Je předpoklad, že každý 
organismus je schopen syntetizovat nanočástice o určitém složení (je možné tak biosyntézou získat celou 
barevnou škálu QDs). Cílem práce je sledování procesu biosyntézy QDs u živých organismů v různých 
prostředích (fyzikální i chemické). Získané biosyntetizované QDs budou detailně studovány biofyzikálními 
metodami (spektrální, mikroskopické, elektrochemické). Vybrané QDs budou hodnoceny i z hlediska jejich 
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případné toxicity na cílové buňky (základní růstové charakteristiky, oxidační status, morfologie). U QDs 
s výraznými fluorescenčními vlastnostmi předpokládáme jejich hodnocení v modelových tkáních za využití 
fluorescenční kamery. Pracovní harmonogram: a) seznámení s problematikou, studium literatury, příprava 
krátké rešerše (červen 2017); b) návrh a provedení experimentu syntéza QDs – 1 (srpen 2017); c) vyhodnocení 
získaných dat experimentu QDs–1 (září 2017); d) návrh a provedení experimentu syntéza QDs – 2 (září 2017); e) 
vyhodnocení získaných dat experimentu QDs–2 (září 2017); f) návrh a provedení experimentu syntéza QDs – 
3 (říjen 2017); f) vyhodnocení získaných dat experimentu QDs–3 (říjen 2017); h) prezentace výsledků na 
semináři a vybrané odborné konferenci (listopad 2017); i) sumarizace dat a psaní práce (leden 2018); j) 
odevzdání práce (únor 2018). STURZENBAUM, S. R., M. HOCKNER, et al., Biosynthesis of luminescent quantum 
dots in an earthworm. Nat Nanotechnol.2013, 8(1): 57–60. 
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Vysoké učení technické v Brně 

Architektonická Generace Z – nová brněnská vlna mladých tvůrců 
VUT, Fakulta architektury, Ústav experimentální tvorby 
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. 
 
Brno může být právem hrdé na svou meziválečnou historii, kdy připojením přilehlých obcí zdvojnásobilo svoji 
kapacitu a v duchu budování nového moderního státu se podařilo zrealizovat řadu architektonických perel, za 
nimiž přijíždí turisté z celého světa. Je důležité si tento zlatý věk připomínat. Od té doby však uplynulo osm 
desetiletí a z moderních staveb se staly památkově chráněné objekty. To neznamená, že by se Brno nemohlo 
v současnosti pochlubit kvalitní tvorbou. Zdejší škola každý rok odchová několik desítek architektů. Od 
sametové revoluce se počet absolventů blíží patnácti stům. Generace, která začala studovat až v novém 
miléniu, již stihla založit vlastní úspěšné praxe se spoustou zajímavých realizací, které se pokusíme zmapovat 
stejně jako postoje a priority mladých začínajících tvůrců. Teoretická práce o příčinách vzestupu úspěšných 
ateliérů. Spousta času v terénu, schopnost vést rozhovor s tvůrci podmínkou. 
 

 
Biometrie sítnice 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství 
Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. 
 
Téma se zabývá analýzou snímků sítnice pro účely identifikace osob. Řešitel bude mít nejdříve za úkol 
prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metody využívající 
k identifikaci osob cévní strukturu na sítnici. Dále bude potřeba nastudovat odbornou literaturu z oblasti 
digitálních metod zpracování obrazu. Předmětem další práce bude praktická realizace vybrané biometrické 
metody. Realizace bude probíhat ve vybraném programovém prostředí. Jako data pro analýzu budou sloužit 
snímky sítnice s detekovanými cévními stromy. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna 
k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost 
anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské 
znalosti. 
 

 
Segmentace shluků srdečních buněk 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství 
Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. 
 
Téma se zabývá analýzou digitálních video sekvencí shluků srdečních buněk diferencovaných z embryonálních 
buněk, tzv. Embryoid Bodies (EB). Řešitel bude mít za úkol seznámit se nejdříve s obecnými principy snímání 
biologických vzorků pomocí optického mikroskopu a konkrétně s vlastnostmi pořízených digitálních video 
sekvencí. Dále bude potřeba nastudovat odbornou literaturu z oblasti digitálních metod zpracování obrazu 
a zejména se zaměřit na metody segmentace a spektrální analýzy. Předmětem další práce bude praktická 
realizace vybrané metody segmentace kontury buněčného shluku za účelem odhadu parametrů kontrakce 
s cílem analyzovat vliv při aplikaci léčiva. Realizace bude probíhat ve vybraném programovém prostředí. Jako 
data pro analýzu budou sloužit video sekvence EB pořízené optickým mikroskopem s vysokorychlostní 
kamerou. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli 
projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost 
orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti. 
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Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky 
prof. Ing. Václav Říčný, CSc. 
 
Úkolem studenta bude na základě konzultací a poskytnutých podkladů navrhnout a realizovat jednoduché 
zařízení pro bezdotykové měření výšky vodní hladiny ve studni. Student by měl mít alespoň základní zkušenosti 
z realizace elektronických obvodů a návrhu jednoduchých desek plošných spojů i jejich osazování. Pomoc při 
jejich výrobě mu bude poskytnuta na pracovišti školitele. Zde bude mít přístup k potřebné měřicí technice 
a bude moci uskutečnit také základní funkční ověření navrženého a realizovaného zařízení. Většinu prací může 
student uskutečnit doma. 
 

 
Vysílání a příjem rádiových signálů pomocí softwarového rádia USRP metodou 
podvzorkování 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky + Výzkumné centrum SIX 
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. 
 
V současné době je většina rádiových vysílačů a přijímačů založena na konceptu tzv. softwarově definovaného 
(SDR), resp. softwarového rádia. V ideálním případě (v současnosti ale ne vždy reálném) pak signál 
přijímaný/vysílaný anténou není zpracováván analogovými obvody, ale digitálně. Zajímavou technikou je 
podvzorkování, kdy použité A/D a D/A převodníky převádí signál, který nesplňuje podmínku ideálního 
vzorkování. Cílem projektu je vytvořit demonstrační aplikaci (jednoduchý obvod + software ) pro příjem 
a vysílání rádiových signálů na softwarově definovaném rádiu USRP. Rádio USRP dostupné na pracovišti student 
v rámci projektu doplní rozšiřujícími moduly pro práci se signály v pásmu 0–250 MHz a dalšími potřebnými 
elektronickými obvody (např. filtry pro omezení šířky pásma signálu), jejichž parametry a zapojení sám navrhne. 
Dalším úkolem studenta bude vytvořit jednoduchý obslužný software a algoritmus (např. v grafickém prostředí 
GNU rádio a MATLAB) a změřit parametry vytvořeného setupu na osciloskopu a analyzátoru spektra. Práce je 
ideální pro člověka který má alespoň minimální zkušenosti s "bastlením" elektronických obvodů, baví ho 
programovat, umí porozumět anglickému textu´, nebojí se spustit aplikaci pod OS Linux... V rámci projektu 
bude možno pracovat částečně z domova, nicméně bude třeba i občas docházet do (špičkově vybavené) 
laboratoře. 
 

 
Zabezpečená komunikace v nových moderních rádiových sítích 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací 
Ing. Radek Fujdiak 
 
Cíl práce: Student bude mít za úkol implementovat vybrané zabezpečovací algoritmy pro nízkoenergetický 
vývojový kit založený na Arduinu pro jednu z nových rádiových technologií z oblasti internetu věcí. Projekt je 
založený na aktuálních potřebách trhu a vědeckém i technologickém pokroku, který přichází s novým trendem 
internetu věcí. Student tedy bude pracovat s reálným a velice aktuálním problémem. Co student získá: – 
Projekt je zajímavý hlavně z pohledu jeho reálného využití v praxi. Student tedy získá odborné zkušenosti 
v atraktivní oblasti zabezpečení a programování mikrokontrolerů. Zvýší si tak kvalifikaci a možné uplatnění 
v praxi už jen z pohledu nové praktické zkušenosti. Předpoklady: – Znalost angličtiny pro čtení textů je 
doporučena, jelikož dokumentace bude z větší částí v anglickém jazyce. – Základní znalost programování je 
určitě výhodou (nicméně nikoliv nutností). 
 

 
Elektrická impedanční tomografie 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky 
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. 
 
Nedestruktivní zkoumání vnitřních struktur biologických tkání, materiálů, nebo třeba geologického podloží. To 
jsou všechno oblasti, ve kterých lze využít elektrickou impedanční tomografii. Jde o metodu, která pomocí 
měření napětí na povrchu objektu, umožňuje rekonstruovat rozložení elektrického odporu/impedance uvnitř 
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objektu. Cílem projektu je průzkum variant elektrické impedanční tomografie (kapacitní, infračervená, ...), 
jejího použití (lékařská diagnostika, materiálové inženýrství, biometrika), ve vztahu k reálným možnostem 
a omezením této techniky (rozlišení získaného obrazu, chyby měření). Součástí projektu bude také příprava 
laboratorního experimentu, na kterém bude prakticky ověřena metoda elektrické impedanční tomografie 
a v práci se bude řešitel zabývat problematickými aspekty, které s sebou tato technika přináší. Kromě 
zpracování teoretické části práce se předpokládá práce v laboratoři VUT v Brně FEKT (Technická 12) v rozsahu 
minimálně 20 hodin. Předpokládá se zájem o fyziku, elektrotechniku a matematiku. 
 

 
Modelování hysterezní smyčky moderních magnetických materiálů 
VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Teoretické a experimentální elektrotechniky 
Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D. 
 
Cílem projektu je vytvořit model hysterezní smyčky moderních magnetických materiálů, jako jsou 
nanokrystalické či amorfní magneticky měkké materiály nebo magnetické kompozity. Měl by dobře postihovat 
jejich nelinearitu a modelovat nejenom mezní hysterezní smyčku, ale i hysterezní smyčky minoritní. Vytvoření 
vhodného modelu je potřebné například pro správnou simulaci transformátorů, měničů, motorů a dalších 
aplikací využívající feromagnetické materiály metodou konečných prvků. Pro naměřené hysterezní smyčky by se 
použily běžné používané matematické modely hysterezních smyček (J–A model, Preisachatův model) a ověřilo 
se jestli jsou schopné správně vystihnout i modelování minoritních hysterezních smyček. Programování modelů 
by se provádělo v Matlabu, jehož programovací jazyk je velmi blízký jazyku C. Student by se snažil o vylepšení 
těchto modelů, aby lépe vystihovaly reálné chování materiálů. Předpokladem pro výběr tématu je základní 
znalost programování, dobré matematické znalosti a schopnost navrhovat vlastní řešení. Student bude 
především programovat a a používat matematické nástroje Matlabu. Výhodou je schopnost porozumět 
anglickému jazyku, není to ale nezbytně nutné. Vlastnosti magnetických materiálů by se měřily v laboratoři 
VUT, kde je k dispozici plně vybavené pracoviště na měření hysterezních smyček. 
 

 
Teplotní a koncentrační závislost polymerů měřená na hustoměru 
VUT, Fakulta chemická, CMV – laboratoř biokoloidů 
Ing. Andrea Kargerová, Ph.D. 
 
Student bude pracovat v laboratoři Biokoloidů na Fakultě chemické, VUT. Student sepíše rešerši o dané 
problematice a naučí se obsluhovat densitometr DSA 5000M. Praktická část bude spočívat v přípravě vzorků 
alginátu o různých koncentracích a změření ultrazvukové rychlosti a hustoty. Následné zpracování dat 
a vypočítání stlačitelnosti vzorků. Student bude sám obsluhovat densitometr, práce v laboratoři 8–10 hodin 
týdně. 
 

 
Zdraví prospěšné bakterie a jejich průkaz v mléčném výrobku metodou PCR 
VUT, Fakulta chemická, Ústav potravinářské chemie a biotechnologie 
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. 
 
V teoretické části práce bude pojednáno o zdraví prospěšných (probiotických) bakterií a jejich využití 
v mléčných výrobcích. V praktické části práce bude izolována DNA z probiotického výrobku a v ní bude 
prokázána přítomnost probiotických bakterií metodou PCR. Praktická část práce bude vyžadovat strávit 
v laboratoři 4 x 4 hodiny. 
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Automatická kontrola výslovnosti při výuce jazyků. 
VUT, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačové grafiky a multimedií, Výzkumná skupina zpracování 
řeči 
Ing. Igor Szöke, Ph.D. 
 
Cílem je vyhodnotit systém pro analýzu podobnosti mezi referenčními audio nahrávkami (věty, fráze) 
a nahrávkami studentů s cílem co nejvíce napodobit přízvuk, tempo a důraz referenčních nahrávek. 
Technologie porovnání obou audio nahrávek je hotová. Výstupem tohoto porovnání je sada parametrů 
(akustická podobnost, časové hranice slov, časové hranice fonémů, ...). Vaším úkolem bude na základě těchto 
parametrů a hodnocení učitele (jak dobře se student trefil do referenční výslovnosti) nalézt způsob, jak 
z parametrů "dostat" hodnocení co nejblíže tomu, které udělil učitel. Potřebné znalosti: * Základy 
programování ve skriptovacích jazycích (ideálně Python) * Matematika (Vaše řešení bude využívat lineární 
algebru = soustavy lineárních rovnic, eventuálně umělé neuronové sítě) * Angličtina Možné odchýlení od 
zadání: Je možné se soustředit i na jiné aspekty tohoto problému. Např: * Tvorba jednoduché mobilní aplikace 
pro výuku výslovnosti a sběr výše uvedených dat. * Tvorba jednoduché webové aplikace pro výuku výslovnosti 
a sběr výše uvedených dat. * Návrh a extrakce parametrů pro hodnocení. * Možné sklouznutí i blíže 
k lingvistice. Studentům nabízím kontakt s technologiemi a kolektivem, který je v současnosti na světové špičce 
(spolupráce s Google/ Facebook/Microsoft research). 
 
 


