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Soutěž Věda je krásná chce zprostředkovat nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou
přírodovědci narazí při svém seriózním bádání. Je přitom jedno, zda se jedná o fotografie kvasinek, orlů či
obzvlášť dovádivé mlhoviny, nebo precizně znázorněnou 3D interakci biomolekul či ohyb světelných vln
v nanostrukturách.
V roce 2011 proběhl již 3. ročník soutěže Věda je krásná, kterou organizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy v Praze. Soutěže se mohli zúčastnit všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Karlovy v Praze.
281 zaslaných příspěvků hodnotila odborná porota:
Dan Bárta – zpěvák a textař, též fotograf vážek
Martin Černý – zástupce pořádající PřF UK, vítěz soutěže Věda je krásná 2010
Pavel Krásenský – přední český makrofotograf přírody a ilustrátor
Ivo Lukeš – ředitel mikroskopické divize firmy Olympus pro střední Evropu
Jan Valenta – fyzik a fotograf, zakladatel Nanartu
František Weyda – ikona české mikrofotografie,
zakladatel Laboratoře digitálního zobrazování při Biologickém centru AV ČR

Vítězové soutěže Věda je krásná 2011
Absolutní vítěz soutěže Věda je krásná 2011:

United Cells of Arabidopsis, Ondřej Šebesta (PřF UK)
Kategorie Vědecká mikrofotografie:

1.–2. místo – Štírek a Hlaváč, Viktor Sýkora (1. LF UK)
3. místo – Krajka, Hana Ditterová (PřF UK)
Kategorie Vědecká fotografie:

1. místo – nebylo uděleno
2. místo – Wardit, Roman Zaremba (LF Plzeň UK)
3. místo – Kuře, Viktor Sýkora (1. LF UK)
Kategorie Vědecká ilustrace:

1. místo – Tukan pestrý, Karel Cettl (PřF UK)
2. místo – Genesis Vitae, Alexandra Švrčková (FaF Hradec Králové, UK)
3. místo – Ostříž rudoprsý, Silvie Lišková (PřF UK)
Kategorie Virtuální příroda:

1. místo – Mandelbulb, Ondřej Karlík (MFF UK)
2. místo – Anatomie lasturnatky, Libor Mořkovský (PřF UK)
3. místo – Vlnové funkce, Filip Uhlík (PřF UK)
Více informací o soutěži Věda je krásná naleznete na:

www.vedajekrasna.cz
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United Cells of Arabidopsis
Autor: Ondřej Šebesta

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

Systém mikrotubulů v povrchových buňkách děložního lístku
Huseníčku (Arabidopsis Thaliana). Barevná škála indikuje hloubku
v sérii optických řezů z konfokálního mikroskopu ve výsledné
projekci. Rozeznatelné jsou jednotlivé průduchy s charakteristickým
uspořádáním cytoskeletu a chloroplastů. Tubulin je značen GFP
(Green Fluorescence Protein), chloroplasty detekovány pomocí jejich
silné autofluorescence.
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Fraktál Mandelbulb

Vlnová funkce

Autor: Ondřej Karlík

Autor: Filip Uhlík

Třírozměrný analog známé Mandelbrotovy
množiny, objevený v roce 2009.
Množina bodů v 3D prostoru, pro něž se
konverguje daný iterační předpis.
Přesto, že je tento fraktál definovaný velmi
jednoduchým vzorcem,
obsahuje fascinující struktury a jemné detaily.

Vlnová funkce excitovaného stavu částice
v kardioidě.

Genesis vitae
Autor: Alexandra Švrčková
Plně vyvinutý lidský plod ve fyziologické
poloze. Technika: akvarel.

Lasturnatka Eucypris virens

Tukan pestrý

Autor: Libor Mořkovský

Ramphastos dicolorus
Autor: Karel Cettl

Lasturnatka Eucypris virens po fixaci
v Bouinově roztoku zobrazená metodou
holotomografie. Barevně označená struktura
jsou vajíčka. Bouinův roztok rozleptává
vápenatou schránku, ta proto v rekonstrukci
chybí. Asi 1 mm velké zvíře je po fixaci
vysušeno a nafoceno z 1 500 úhlů a čtyřech
vzdáleností v silném rentgenovém
paprsku. Těchto 6 000 snímků je poté využito
k rekonstrukci objektu ve 3D prostoru.
Výslednou virtuální rekonstrukcí lze
libovolně otáčet nebo ji „pitvat“.
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Technika: fixy a akvarelové barvy,
některé části jsou poupraveny
pomocí programu gimp 2.6.11.
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Krajka
Autor: Hana Ditterová
Pestrobarevná zrna olivínu korodovaná po
okrajích a žilkami. Ve středu výbrusu je vidět
zrno plagioklasu s charakteristickou
laminací. Snímek byl pořízen při pozorování
v optickém mikroskopu.

Čtyři opičky
Autor: Jan Martinek
Cévní svazky na příčném řezu oddenkem
rákosu (Phragmites communis). Velké kulaté
otvory jsou cévy xylemu (dřeva), jimiž je
rostlinou rozváděna voda a minerální látky
z kořenů vzhůru do zbytku rostliny. Velké
zelené buňky jsou sítkovice floemu (lýka),
kterými proudí cukry vzniklé při fotosyntéze
v listech. Malé jsou průvodní buňky, jež
sítkovice vyživují a zajišťují většinu jejich
metabolické aktivity.

Ostříž rudoprsý Falco deiroleucus
Autor: Silvie Lišková
Ostříž rudoprsý (Falco deiroleucus), zástupce jedné z „nejkrásnější“
čeledi ptáků.
Technika: digitální malba
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Kuře

Štírek

Autor: Viktor Sýkora

Autor: Viktor Sýkora

Preparát kuřete s obarvenými chrupavkami
sloužil jako studijní pomůcka, pochází ze
sbírek anatomického ústavu 1. LF UK.
Fotografie byla pořízena s použitím
protisvětla a byly z ní odstraněny rušivé části
nesouvisející s objektem.

Plod rostliny Štírovka měkkoostenná
(Scorpiurus muricatus) připomínající ocas
škorpiona. Fotografie byla pořízena pomocí
stereomikroskopu s použitím osvětlení
v temném poli.

Hlaváč fialový
Autor: Viktor Sýkora
Nažka pocházející z rozšířené trvalky –
Hlaváče fialového (Scabiosa columbaria).
Snímek slouží zároveň jako srovnání dvou
metod mikroskopie. Nalevo je obrázek ze
světelného mikroskopu, který je ve
skutečných barvách a působí „živěji“,
napravo je dobarvený snímek
z elektronového mikroskopu, jenž na rozdíl
od prvního poskytuje větší množství detailů
a hloubku ostrosti.

Wardit
Autor: Roman Zaremba
Textura minerálu wardit s příměsí zeleného
variscitu a žlutobílého crandallitu.
Na snímku byl mírně upraven kontrast
a doostření.
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Chameleonek
Rieppeleon brevicaudatus
Autor: Petr Šípek
Dospělci rodu chamelonků Rieppeleon
brevicaudatus dosahují sotva 5 cm.
O velikosti tohoto čerstvě vylíhlého mláděte
si můžete udělat obrázek sami.

Chameleon
Calumma amber
Autor: Jiří Bálek
Centrem výskytu chameleonů je
Madagaskar. Podobně jako u jiných živočichů
je na tomto ostrově v posledních letech
popisováno mnoho nových druhů.
Chameleón Calumma amber byl objeven
teprve v roce 2006. Tato fotografie byla
v národním parku Montagne d’Ambre
(Madagaskar) pořízena o rok později.

Souhvězdí Notokotyla
Autor: Jana Bulantová
Notocotylus attenuatus je běžná motolice ze
střeva kachen. Mezihostitelem tohoto
parazita je vodní plž plovatka bahenní
(Limnaea stagnalis). Svítící body představují
fluorescenčně označená buněčná jádra.
Nejvyšší koncentrace jader je přitom
v keříčkovitých varlatech v zadní části červa,
ve žloutkových trsech umístěných po
stranách těla, a v předních kličkách pohlavní
soustavy, která je vyplněna spermiemi.
Snímek byl pořízen na konfokálním
mikroskopu.

Bioochránce
Autor: Viktor Sýkora
Dravý roztoč Typhlodromus pyri, velký
0,6 mm, se používá jako ochrana révy vinné
proti sviluškám a vlnovníkům. Během života
je jedna samička roztoče schopna zahubit
stovky svilušek. Snímek pochází ze
skenovacího elektronového mikroskopu a je
„dobarven“ pomocí Adobe Photoshopu.

Přistání
Autor: Martin Černý
Vítěz 2. ročníku soutěže (2010) v kategorii
Vědecká fotografie.
Přistávací manévr samičky vážky jarní
(Sympetrum fonscolombii).
Fotografie zachycují cca 0,4–0,5 sekundový
okamžik dosedání lovící vážky na oblíbenou
větvičku. Za povšimnutí stojí technika
„vysunutí podvozku“ (postupné natažení
nohou) a „brzdných klapek“ (aerodynamika
křídel). Sekvence snímků pořízená
fotoaparátem Canon 7D, objektiv 300/4 L IS,
čas 1/2000, f / 7.1, ISO 400, monopod.
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