
Přehlídka vědeckých a technických projektů Intel ISEF v Los Angeles 
 

V termínu od 12. do 18. května 2014 jsem měla 
možnost zúčastnit se v rámci projektu 100 vědců do 
středních škol mezinárodní přehlídky středoškolských 
vědeckých a technických projektů Intel ISEF 
(International Scientific and Engineering Fair) v Los 
Angeles.  

Na soutěž jsem se podívala spolu s dvaceti dalšími 
studenty a učiteli. Celou cestu zaštiťuje Ústav 
informatiky AV ČR, který každoročně pořádá pro 
studenty středních škol několikadenní cyklus 
přednášek a workshopů pod názvem Intenzivní škola. 
Účastníci Intenzivní školy se mohou následně ucházet 
o možnost podívat se na přehlídku projektů mladých 
vědců ve Spojených státech. Tito zájemci píší motivační 
dopis v angličtině a dokládají své dosavadní výsledky 
v různých soutěžích. Poslední fází tohoto výběrového 
řízení je pohovor v angličtině. 

V týdnu od 12. do 18. května jsme kromě přehlídky 
Intel ISEF navštívili také například Hollywoodská 
filmová studia, the Griffith's Observatory s nádherným 
výhledem na Los Angeles, the Aquarium of the Pacific, 
the California Science Center s raketoplánem 

Endeavour a loď Queen Mary ukotvenou v Port of Long Beach. Zájemci mohli zamířit na koncert 
vážné hudby do Walt Disney Concert Hall. Architektem této skvostné budovy je Frank Gehry, známý i 
u nás jako spoluautor Tančícího domu.  

Při naší návštěvě Intel ISEF jsme byli uchváceni velikostí celé přehlídky. Bylo těžké se rozhodnout, 
který projekt si důkladněji prohlédnout. Nakonec jsme se stihli seznámit pouze s pracemi české 
delegace a podpořit jejich tvůrce a dále si prohlédnout několik dalších projektů. Soutěže se totiž 
zúčastnilo přes 1 700 středoškoláků z více než 70 zemí. Soutěžícími v Intel ISEF jsou studenti středních 
škol z celého světa, kteří jsou zainteresovaní v jistých oblastech výzkumu a výsledky svých prací mají 
touto cestou možnost prezentovat na mezinárodní úrovni. Jedná se o prestižní soutěž 
středoškolských odborných prací, z České republiky do ní postupují například vítězové prací SOČ nebo 
finalisté AMAVETu. Soutěž je pořádána každoročně, například loni se uskutečnila ve 
Phoenixu, hlavním městě Arizony. 

Z celého týdne jsme si odvezli spoustu skvělých zážitků, počínaje cestou letadlem a nádhernými 

výhledy na pohoří Kordillery, noční New York a zamrzlé pobřeží Kanady, přes velkoměsto s jeho 

hektickou atmosférou a mílemi několikaproudých dálnic, konče možná na kalifornských písečných 

plážích, možná v japonské čtvrti anebo snad v ulicích lemovaných palmami mezi mrakodrapy. Velmi si 

cením příležitosti podívat se do jiné, tak odlišné země a moci zažít atmosféru jedné 

z nejprestižnějších středoškolských vědeckých soutěží. 
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