
Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti 
 
Poté, co jsme my dva studenti Gymnázia Česká Třebová, tedy Dominika Kubištová a Martin Bednář, úspěšně 

obhájili svou několikaměsíční práci v okresním kole Středoškolské odborné činnosti, vydali jsme se 

7. května 2014 do kola krajského, které se konalo v Chrudimi. Jelikož jsme se této soutěže zúčastnili poprvé, 

jeli jsme spíše tak nějak „na zkušenou“. 

Cesta vlakem byla poněkud zdlouhavá, ale nakonec jsme se zdárně dostali do místa soutěže. 

Na chrudimském gymnáziu jsme byli několika větami přivítáni ředitelkou školy a starostou města. Jejich 

slova měla motivovat všechny přítomné a zřejmě svůj účel splnila. Následně jsme se všichni odebrali 

obhajovat své práce do přidělených místností. Moje byla zařazena do kategorie Teorie kultury, umění a 

umělecké tvorby a týkala se života a díla českotřebovského výtvarníka Stanislava Víši. Martinova měla název 

Multifunkční dopravní terminál Jana Pernera v České Třebové a soutěžila v oboru Stavebnictví, architektura 

a design interiérů. 

Účelem obhajoby není vysvětlit, v čem práce spočívá, ale říci, jaké jsou její cíle a záměry do budoucna. 

Myslím si, že v tu chvíli každý ze soutěžících ze sebe vydal to nejlepší. Nejen proto, aby se mohl zúčastnit 

celostátního kola, kam postoupila z každé kategorie vždy pouze vítězná práce, ale také, aby se mu dostalo 

alespoň špetky uznání za odvedenou dřinu. A to mi věřte, že dřina to byla… 

Všechny práce se nakonec podařilo zdárně obhájit, ale pak následovaly dlouhé chvíle plné napětí a 

očekávání před vyhlášením výsledků. Říká se: „Dočkej času jako husa klasu,“ a my jsme tedy vyčkávali. 

Nakonec jsme se klasu skutečně dočkali. Martin obsadil ve své kategorii třetí místo, což je velký úspěch, já 

první a moje práce tedy postoupila do celostátního kola. Upřímně, tuto možnost jsme neočekávali a byla 

pro nás (stále ještě nevím, jestli příjemným nebo nepříjemným) překvapením. Ale když použiji slova 

jednoho ze svých pedagogů – „nedá se svítit“ – tak tedy pojedu v červnu do Plzně svoji práci opět 

obhajovat… 

Nakonec ještě připojuji poděkování své učitelce Evě Vašinové za podporu a pomoc. 

Dominika Kubištová, septima 

 


