
 
 

Tisková zpráva  

 

Praha, 10. 4. 2016, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Přírodovědecká fakulta UK bude hostit jubilejní 50. kolo celostátní 

biologické olympiády za účasti mnoha významných vědců  
 

V týdnu mezi  25. 4. - 29. 4.  proběhne na PřF UK nejen finálové klání nejlepších 

středoškolských biologů, ale také slavnostní program, který svede dohromady 

účastníky bývalé i současné. Vyhlášení proběhne za účasti předních českých 

vědců ve čtvrtek 28. 4. od 17.00h v reprezentativních prostorách skleníku 

Botanické zahrady PřF UK.  

 

Biologická olympiáda je přírodovědnou soutěží s téměř nejdelší tradicí u nás. Její 

první kolo se konalo v roce 1964, v roce 1966 pak proběhlo první celostátní kolo na 

Přírodovědecké fakultě UK v Praze. “Je tedy jen přirozené, že se jubilejní  50. 

celostátní kolo kategorie A koná opět na naší fakultě,” říká  prof. RNDr. Jan Černý, 

Ph.D. z katedry buněčné biologie PřF UK, který v letošním roce převzal funkci 

předsedy Ústřední komise v letošním roce po doc. Janu Farkačovi z České 

zemědělské univerzity, který ji vykonával posledních 25 let. Celá akce včetně terénní 

exkurze do Bubovic v Českém krasu proběhne v týdnu mezi 25.4 - 29.4. Tato lokalita 

je nejen biologicky bohatá, ale její jméno v sobě obsahuje odborný název výra 

velkého (Bubo bubo), v němž se zase skrývá akronym “bývalí účastníci biologických 

olympiád”, kteří se exkurze v hojném počtu zúčastní.  

 

Vyvrcholením bude slavnostní vyhlášení výsledku jubilejního celostátního kola, které 

proběhne ve čtvrtek 28.4. na 17.00 v reprezentativních prostorách Botanické 

zahrady PřF UK. Pozváni jsou m. j. děkani českých přírodovědných  fakult, rektoři 

univerzit, na nichž se akce nedávno konala či brzy konat bude a také účastníci 

minulých mezinárodních kol biologické olympiády. Zvaní jsou též “dělníci” olympiády, 

tedy lidé, kteří se na ní podílejí jak organizačně, tak přípravou testů. Mnohá jména 

se navíc opakují - mezi bývalými účastníky je řada významných univerzitních 

funkcionářů nebo těch, kdo do  ní z čirého altruismu stále investují vlastní čas a 

znalosti. “Biologická olympiáda je zkrátka takový průtokový ohřívač osobností, o její 



udržitelnost strach rozhodně nemám,” říká prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., sám bývalý 

“olympiádník”.   

 

 

Doplňující informace:  

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z 

biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu 

vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a 

svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. nejúspěšnější 

středoškoláci mohou z národní BiO pokračovat v Mezinárodní biologické olympiádě 

(MBO). 

Pro svou činnost má ÚK BiO k dispozici vysoce kvalifikované týmy odborníků (autory 

úloh, lektory, konzultanty a organizační pracovníky), ty jsou sestavovány převážně z 

pedagogů, vědeckých pracovníků, odborníků z praxe a vysokoškolských studentů z 

celé České republiky. 

Naplňování cílů soutěže zajišťují rovněž odborná soustředění v obci Běstvina v 

Železných horách na Pardubicku, jež jsou dnes standardní součástí Biologické 

olympiády. 

 

Kontakt:  

 

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  

jan.cerny@natur.cuni.cz 

Katedra buněčné biologie PřF UK 

Viničná 7, přízemí, místnost 39 

tel.: 721 604 168 

 

 

RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.  
lenka.libusova@natur.cuni.cz 

Katedra buněčné biologie PřF UK 

Viničná 7, přízemí, místnost 48 

tel: 603 926 756 
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