
Chemickáolympiáda po šesti letech

Od poslední informace o chemické olympiádě (CHO)v našem
Bulletinu uplynulo již 6 let, což je dostatečná doba k tomu,
abychomse nad dosaženýmí výsledky zamysleli. Přípravě soutěže
1 hodnocení dosažených výsledků je věnována nemalá pozornost i
hlavním výboremnaší Společnosti, která má v ústřední komisi
své zástupce. Členové Společnosti se aktivně podílejí též na
tvorbě soutěžních úloh a jejich recensí. Přestože vzrostla ná
ročnost řešených úkolů, má chemická olympiáda mezi studenty
středních škol stále velkou oblibu. Mají-li v ní studenti
úspěšně obstát, musí se na krajská či celostátní kola mnohem
více připravovat. Zejména úkoly řešené v celostátním kole CHO
kategorie A přesahují rozsah gymnaziálních učebních osnov
z chemie, takže studenti jsou vedeni ke studiu doporučené li
teratury, včetně sbírky úloh dosavadních chemickýcholympiád,
kterou vydalo Pedagogickénakladatelství.

V minulém roce byl oběmanárodními ministerstvy školství
vydán nový organizační řád chemické olympiády, který ruší dří
vější, vydaný v r.1966. Jsou v němupřesněny úkoly ústřední,
krajských a okresních komisí CHOi celá řada organizačních
otázek s cílem zajistit odbornouúroveň i regulérnost celé
soutěže. Oceňuje rovněž práci pedagogůpodílejících se na této
soutěži a považuje tuto činnost za pedagogicky významnoua
společensky angažovanou.

V posledních letech se významnouměrou zapojují do orga
nizace CHOnaše vysoké školy. Vysokoškolští učitelé se podíle
jí na tvorbě soutěžních úkolů a připravují vybrané účastníky
celostátního kola běhemdvou týdenních soustředění na meziná
rodní chemickou olympiádu (MCHO).V r.1980 se konalo celostát
ní kolo CHOna Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích
a v r.1982 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Obsahová stránka CHOdoznala rovněž změnu v tom, že vedle
úkolů z chemie anorganické, organické, fyzikální a analytické
jsou v teoretické části řešeny i úkoly z biochemie, která se
stala pro studenty atraktivním oborem. Otevřenou otázkou však
zůstává praktická část CHO,v níž studenti řeší převážně úkoly



z analytické chemie. Není sporu o tom, že tento předmět posky
tuje širokou volbu příkladů, avšak jejich spektrum je omezeno
laboratorním zařízením středních škol i časovýmzatížením stu
dentů běhemškolního roku.

Zvýšená péče o přípravu soutěžících na MCHOse odráží ve
výsledcích, kterých naši studenti v posledních letech dosáhli.
V 13. ročníku MCHOkonaném na Chemickotechnologickém institutu
v Burgasu, kterého se zúčastnilo 14 soutěžících družstev (BLR,
ČSSR, Finska, Francie, Holandska, Itálie, MLR,NDR,NSR, PLR,
Rakouska, Rumunska, SSSR, Švédska) a pozorovatelé z Norska, se
nejlépe umístil náš TomášKovář z gottwaldovského gymnázia,
který získal ze 100 dosažitelných 90,6 bodů. Také umístění
ostatních našich zástupců bylo velmi slibné (7.místo J.Jindřich
- Praha, gymn. Voděradská, 18.místo M.Obuch- Nitra a 36.místo
J.Urban - Praha, gymn. Voděradská). Dva naši soutěžící obdrže
li zvláštní cenu za originální řešení některých úkolů. V histo
rii této mezinárodní soutěže je to již podruhé, kdy palmuví
tězství si odnesl zástupce ČSSR.Je potěšitelné, že se do ce
lostátního kola dostávají i studenti 3.ročníku gymnázií, z
nichž řada pak v této náročné soutěži bojuje i v následujícím
roce. Vítézem letošního 18.ročníku CHOse stal J.Jindřích,
který nás úspěšně reprezentoval na loňské MCHOv Bulharsku.
Řada dalších úspěšných řešitelů letošní CHOv ní soutěžila již
v minulém roce. Chtěl bych zde uvést alespoň některá gymnázia,
jejichž žáci vykazují na tomto poli velmi dobrých výsledků.
Jsou to např. Bratislava (gymn. J.Hronca, L.Sáru a Bíliková),
Bílovec, Kutná Hora, Levice, Nitra, NovýJičín, Prostějov,
Praha (gymn. W.Piecka, Voděradská, Na Vítězné pláni).

Cesta, kterou se chemická olympiáda ubírá, se jeví jako
správná. Splňuje i úkoly, které jí ukládá organizační řád, tj.
podněcuje mezi studenty středních škol zdravou soutěživost,
rozvíjí u nich zájem o chemii a v neposlední řadě pomáhávy
hledávat mladé talenty pro tento vědní obor. Využívámtéto
příležitosti, abych poděkoval všem středoškolským pedagogům,
kteří se těmto studentům věnují a bez nichž je mimoškolní čin
nost žáků a studentů základních a středních škol nemyslitelná,
jakož i všemčlenůmnaší Společnosti, podílející se na organi



zaci této soutěže. Věřím, že i ve 1l4.ročníku MCHOpořádaném
v letošním roce ve Švédsku, budou naši reprezentanti důstojně
obhajovat barvy ČSSR.
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