
 

Kam na vysokou?
Do lesíčka na čekanou?

Může prospět kariéře skoro jako golf.
Pro vědu se nehodí.

Do firmy podnikající
v terciárním vzdělávání?

1 0 0 0

Někde se diplomy prodávají. Možná se to rozšíří.
Pro vědeckou práci však koupený diplom člověka 

nepřipraví.

I ty se staň vědcem!

Vědci se nenudí.

∑∫

Zeptej se studentů a absolventů

Jen pozor na bílou nemoc!
Bílá kniha plánuje vzít moc akademickým senátům a předat ji 
správním radám. Veškeré náklady na studium mají být uvaleny na 
studenty. Školné prý „zvýší jejich vliv na chod škol”, do kterého už 
nebudou mít studentské komory akademických senátů nadále co 
mluvit. Pro funkci rektora nemají být nadále podmínkou 
akademické tituly. Jakou úroveň vzdělání lze očekávat od takto 
reformovaných škol?

Řiď se nejen tím, co ti řeknou, ale i tím, kdo to říká. Jdi cestou těch, kterým se chceš podobat.
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Kam po vysoké?

Na vysokou Do Akademie věd Do zahraničí

Výběr mezi vysokou školou a ústavem Akademie věd obvykle závisí 
především na zájmu o konkrétní tematiku řešenou na konkrétním 
pracovišti. Nebo na tom, jací jsou na kterém pracovišti lidé.
Vysoké školy především učí, ale výchova vědců se bez výzkumu 
neobejde, vědecké práci se lze naučit jedině vědeckou prací. 
Výzkum na vysokých školách není luxus nebo koníček profesorů, ale 
nezbytná součást výuky. Ústavy Akademie věd zase nutně potřebují 
studenty, aby nevymřely stářím, proto slouží jako školicí pracoviště 
pro diplomanty a doktorandy a mnozí vědci z Akademie hostují jako 
přednášející na vysokých školách.
Vysokoškolská pracoviště často s pracovišti Akademie věd 
spolupracují.

Jít na zkušenou je velmi vhodné, 
téměř nutné. Špičková věda stojí 
na mezinárodní spolupráci. Někteří 
lidé dělají v zahraničí nebo ve 
spolupráci se zahraničním praco- 
vištěm už diplomovou práci, mnozí 
dizertaci a velmi častý a vhodný je 
zahraniční postdoktorandský pobyt. 
Většina vědeckých pracovišť své 
zaměstnance povzbuzuje k zahra- 
ničním stážím, pokud je k nim 
přímo nenutí.

Smutné jsou odchody bez návratu

Dokud se nezhroutí věda na celém světě, není třeba bát se vysokoškolského studia, uplatnění pro vědce 
bude aspoň v zahraničí. Snahy o komercionalizaci vědy dnes naneštěstí sílí v řadě zemí; u nás jsou obzvlášť 
neomalené a hloupé. V řadě zemí se projevují sporné snahy měřit užitečnost čehokoliv, vědu nevyjímaje, 
výhradně finančními zisky. V náhražce vědní politiky, kterou v Česku prosazuje Rada pro výzkum, vývoj a 
inovace, se k ekonomickému fundamentalismu přidává ještě malost a krátkozrakost. Zatímco jinde ve světě 
je základní výzkum vnímán jako dlouhodobá investice, a dokonce se objevují i pokusy vyjádřit v penězích 
kulturní a společenské hodnoty, česká věda se ocitla pod tlakem na radikální omezení všeho, co neslibuje 
bezprostřední výnosné aplikace.
První obětí se měla stát Akademie věd: RVVI pro ni naplánovala snížit během tří let rozpočet na polovinu. 
V současné době snad vláda Jana Fischera pozměnila tento plán a našla v rozpočtu peníze na záchranu 
Akademie věd před vyhladověním, ale stále přetrvávají některé pochyby a nejasnosti, a hlavně - jde o 
provizorní řešení, dosud nevznikl ani zárodek lepší vědní politiky.

Vezmi svou budoucnost do rukou!

Přidej se k nám!
www.vedazije.cz
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