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Sylvy Neradove by 
jednou mohl prispet k 
zckhrane lidskych zivotu. 
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Ceska hlavicka pro 
mlade vedce. 

RADEK LATISLAV 

PARDUBICE I Osmnactil eta studentka 
pardubickeho Gy mmlzia Mozartova ma 
sice do maturity jes te dost casu, v Labo
ratorich Fakulty chemicko-technologic
ke Univerzity Pardubke se vsak UZ dva 
roky temer kazdy den venuje badanf 
kvasinek rodu Candida, kterc mohou 
ohrozovat zdravi lidi se snfzenou imuni
tou . , Delame zakladnf vyzkum, to zna
mena, ze charakterizujeme neco nepo
psaneho, neznameho. Na vysledky za
kladniho vyzkumu pak musi navazat vy
zkum aplikovany , ktery uz vyvijf kon
krctnf leky," i'ika ocenena Sylva Nerado
va, ktera by si pl'ala, aby zj istene po
znatky jednou pomohly k lecbe lidi. 

Kdy vam chemie ucarovala a co 
predchazelo ceste do laboratore na 
pardubicke univerzite? 
Chemie se mi lfhila UZ na zakladni sko
le, kdyz jsme s ni zacal i v 8. tfide. K pro
jcktu na univcrzitejscm se dostala v po
lolcti prvnfho rocniku, kdc me na stu
dentskc konfcrcnci Vedenf mladym zau
jala prednaska me vedouci Olgy Hei
dingsfeld ajejiho dalsfho studenta 1-Ion
zy Blahy . Moje pani profesorka Kveta 

~ •• • 

Mlada vedkyne Sylva Neradova travf vetSinu sveho casu v univerzitnfch la
boratorfch. V rohu s ocenenfm Ceska hlavicka. FOTO 11x ARCH IV s. NERADOVE, lx uPcE 

Sykorova nas pote seznamila a ja zacata 
chodit do laboratore. 

Od zacatku se vam darilo? 
Neuspesnych chemickych pokusu bylo 
mezitim hodne, tak UZ to proste ve vede 
chodi (smlch) . 

Vetsinu mladych chemie na skolach 
prilis nelaka. Co chemie znamena 
pro uspesnou studentku gymnazia? 
Byla jste vzdy premiantka? 
Chemie v kombinaci s biologii a fyzi
kou mi prijdc jako dobry nastroj pro po
pisovani vseho, co sc kolcm nas dcjc . A 
to me zajfma. v chcmii jscm mcla vzdy 
zajedna. 

Kolik hodin travite v laboratori? 

1-Iodne. Nevim kolik presne, je to dos t 
ruzne podle toho, kolik me ceka pise
mek ve skole. 

Jak si nejradeji od vyparu z laborato
ii odpocinete? 
Nejradeji beham, snazim se temer kaz
dy den, chodim na tury a delam j6gu. 
Svuj cas venuji pi'edevsim sve rodine a 
svemu pi'iteli . s kamarady jsem ve sko
le, v lahoratori a cas od casu se sejdu i s 
nekym mimo. 

Mate ve skole nastaven individualni 
vzdelavaci plan. To znamena, ie do 
skoly moe chodit nemusite? 
Do skoly sice chodit nemusim, ale muj 
plan pedagogicke podpory spociva v 
tom , ze splnene musim mit vsechny 

e 1ne 
znamky. Stejne jako mi spoluzaci , ktei'i 
jsou mi oporou. 

Co vas na kvasinkach rodu Candida 
zaujalo? V cern spociva jejich riziko 
pro lidske zdravi? 
Spi\e me 1.aujala molekularni podstata 
vscch jcvu, ktcrc sc sk ryvaji 7.a je jich 
vlastnostmi, ne7. kvasinky samotne. 
Jsou to oporlunni patogeny, takZe napa
daji pouze jedince se snizenou imuni
tou, tzn . lidi po opcracich, s cukrovkou, 
ncdonoscnc deli atd. Koloni zovat mo
hou povrchy tela ancbo vnitrni tckutiny 
a tkane, coz muze vest az k selhani hosti
telskeho organi zmu . 

Co je vasim ukolem pri vyzkumu? 
Rysuji se jiz nejake vysledky? 
Mym ukolem je provadet experimenty, 
jejichz vysledky pak konzultuji s vedou
ci a nas ledne navrhujeme da!Si postup . 
Projekt tykajici se enzymu Pho 15p je 
hotovy, vys ledky vyzkumu jsme publi
kovali v mezinarodnim vedeckem caso
pi se FEMS Yeast Research . Popsali 
jsme fu nkce dvou dosud nepopsanych 
enzymu kvasinek Candida albicans a 
Candida parapsilosis . 

Ocekavala jste, ie pojedete na pre
vzeti ceny Ceska hlavicka? 
No asi ani ne. Reklajsem si, ze to proste 
zkusim. Ceny si kazdopadne vazim, je 
to mile povzhuzeni. 

Prostfedi vysoke skoly znate uz 
dnes. Maturita vas vsak ceka ai za 
dva roky. Vite, kam zamirite po ni? 
Nej radeji bychjela do zahranici a uplne 
nejradsi do USA. Ubi semi tam Massa
chusettsky technologicky institul. 
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    RADEK LATISLAV    Univerzita Pardubice     

Objev středoškolačky Sylvy Neradové by jednou mohl přispět k záchraně lidských životů. Za výzkum 
získala cenu Česká hlavička pro mladé vědce. 
 
PARDUBICE Osmnáctiletá studentka pardubického Gymnázia Mozartova má sice do maturity ještě 
dost času, v laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se však už dva 
roky téměř každý den věnuje bádání kvasinek rodu Candida, které mohou ohrožovat zdraví lidí se 
sníženou imunitou. „Děláme základní výzkum, to znamená, že charakterizujeme něco nepopsaného, 
neznámého. Na výsledky základního výzkumu pak musí navázat výzkum aplikovaný, který už vyvíjí 
konkrétní léky,“ říká oceněná Sylva Neradová, která by si přála, aby zjištěné poznatky jednou pomohly 
k léčbě lidí. 
 
* Kdy vám chemie učarovala a co předcházelo cestě do laboratoře na pardubické univerzitě? 
 
 Chemie se mi líbila už na základní škole, když jsme s ní začali v 8. třídě. K projektu na 
univerzitě jsem se dostala v pololetí prvního ročníku, kde mě na studentské konferenci Vědění 
mladým zaujala přednáška mé vedoucí Olgy Heidingsfeld a jejího dalšího studenta Honzy Blahy. Moje 
paní profesorka Květa Sýkorová nás poté seznámila a já začala chodit do laboratoře. 
 
* Od začátku se vám dařilo? 
 
 Neúspěšných chemických pokusů bylo mezitím hodně, tak už to prostě ve vědě chodí (smích). 
 
* Většinu mladých chemie na školách příliš neláká. Co chemie znamená pro úspěšnou studentku 
gymnázia? Byla jste vždy premiantka? 
 
 Chemie v kombinaci s biologií a fyzikou mi přijde jako dobrý nástroj pro popisování všeho, co 
se kolem nás děje. A to mě zajímá. V chemii jsem měla vždy za jedna. 
 
* Kolik hodin trávíte v laboratoři? 
 
 Hodně. Nevím kolik přesně, je to dost různé podle toho, kolik mě čeká písemek ve škole. 
 
* Jak si nejraději od výparů z laboratoří odpočinete? 
 
 Nejraději běhám, snažím se téměř každý den, chodím na túry a dělám jógu. Svůj čas věnuji 
především své rodině a svému příteli. S kamarády jsem ve škole, v laboratoři a čas od času se sejdu i 
s někým mimo. 
 
* Máte ve škole nastaven individuální vzdělávací plán. To znamená, že do školy moc chodit nemusíte? 
 
 Do školy sice chodit nemusím, ale můj plán pedagogické podpory spočívá v tom, že splněné 
musím mít všechny známky. Stejně jako mí spolužáci, kteří jsou mi oporou. 
 
* Co vás na kvasinkách rodu Candida zaujalo? V čem spočívá jejich riziko pro lidské zdraví? 
 
 Spíše mě zaujala molekulární podstata všech jevů, které se skrývají za jejich vlastnostmi, než 
kvasinky samotné. Jsou to oportunní patogeny, takže napadají pouze jedince se sníženou imunitou, 
tzn. lidi po operacích, s cukrovkou, nedonošené děti atd. Kolonizovat mohou povrchy těla anebo 
vnitřní tekutiny a tkáně, což může vést až k selhání hostitelského organizmu. 
 
* Co je vaším úkolem při výzkumu? Rýsují se již nějaké výsledky? 
 
 Mým úkolem je provádět experimenty, jejichž výsledky pak konzultuji s vedoucí a následně 
navrhujeme další postup. Projekt týkající se enzymů Pho15p je hotový, výsledky výzkumu jsme 



publikovali v mezinárodním vědeckém časopise FEMS Yeast Research. Popsali jsme funkce dvou 
dosud nepopsaných enzymů kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis. 
 
* Očekávala jste, že pojedete na převzetí ceny Česká hlavička? 
 
 No asi ani ne. Řekla jsem si, že to prostě zkusím. Ceny si každopádně vážím, je to milé 
povzbuzení. 
 
* Prostředí vysoké školy znáte už dnes. Maturita vás však čeká až za dva roky. Víte, kam zamíříte po 
ní? 
 
 Nejraději bych jela do zahraničí a úplně nejradši do USA. Líbí se mi tam Massachusettský 
technologický institut. 
 
Foto popis| Mladá vědkyně Sylva Neradová tráví většinu svého času v univerzitních laboratořích. V 
rohu s oceněním Česká hlavička. 
Foto autor| FOTO 1x ARCHIV S. NERADOVÉ, 1x UPCE 
 
Regionální mutace| 5plus2 - Pardubický kraj 
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        Univerzita Pardubice     

Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
18letá Sylva Neradová z Lázní Bohdaneč studuje na gymnáziu v Pardubicích Volný čas ale tráví jinak 
než její spolužáci. Výzkumy v chemické laboratoři. Teď za to dostala ocenění Česká hlavička 
udělované za středoškolské vědecké  práce. 
 
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Odchod z domu před sedmou hodinou ráno. A pak rychle do školy, dnes na hodinu matematiky. 
 
Radomíra KLEMPÍŘOVÁ, zástupkyně ředitele, Gymnázium Pardubice Mozartova 
-------------------- 
Ne každý je takhle neskutečně pracovitý, svědomitý. 
 
Petr HARBICH, ředitel, Gymnázium Pardubice Mozartova 
-------------------- 
Má svou svobodu, takže si víceméně volí předměty, které zrovna potřebuje navštěvovat. 
 
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A ze školy rovnou do laboratoře pardubické univerzity. 
 
Sylva NERADOVÁ, studentka 
-------------------- 
Popisujeme nějaké neznámé věci a na výsledky naší práce potom může navázat výzkum k vývoji 
třeba nějakého léčiva. 
 
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Řekla bys, že je to tvůj koníček? 
 



Sylva NERADOVÁ, studentka 
-------------------- 
Určitě. Myslím, že ani jinak to nejde, když tady člověk tráví celý den. 
 
Olga HEIDINGSFELD, odborná asistentka, Univerzita Pardubice 
-------------------- 
Určitě je výjimečný talent. Má perfektní analytické myšlení, v tom se dobře doplňujeme, neboť já 
uvažuju spíš synteticky. 
 
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na výzkumu o kvasinkách Sylva pracovala rok a půl. Jeho výsledky publikovala i v prestižním 
vědeckém časopise. Teď za něj dostala i ocenění Česká hlavička pro nejlepší středoškolské vědecké 
práce. 
 
Martin NERAD, otec Sylvy 
-------------------- 
Radost je z toho veliká. Je to její záliba, tak samozřejmě ji v tomhle podporujeme. 
 
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Za rok čeká Sylvu maturita, ještě předtím ale větší výzva: zkoušky na americkou univerzitu. Veronika 
Skřivanová, Česká televize. 
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