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Smysl letních škol: umožnit studentům vyzkoušet si 

vědeckou práci na reálných vědeckých projektech a tím 

je ovlivnit při směrování jejich budoucí kariéry.  

 

Úvodní slovo: První náznak letních škol se datuje od roku 2001, 

kdy se na zámku v Nových Hradech objevily první dvě 

středoškolské studentky. Vzhledem k improvizovaným 

podmínkám a malému nadšení hlavního organizátora se toho 

moc nedozvěděly. Motivy pro pořádání letních škol byly dva: 

první bylo špatné svědomí ředitele Ústavu fyzikální biologie 

Jihočeské univerzity Dalibora Štyse, že je na univerzitě a neučí. 

Druhým motivem byla snaha udělat z Nových Hradů 

mezinárodní výzkumné centrum podobné Weizmannovu 

ústavu v Izraeli, který letní školy provozoval.   

Historie letních škol se tedy traduje až od roku 2002, kdy už 

byly letní školy, pod názvem Schola ludus, lépe zabezpečeny     

a centrálně se o ně staral Karel Roháček. O vysokoškolské 

studenty pak i Ladislav Nedbal. Název se postupně ustálil na 

Letních akademických kurzech určených pro studenty 

středních škol a Scholy ludus určené pro studenty vysokých 

škol. Obě akce ale vždy běžely současně a hlavním 

organizátorem byl Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity. 

Na letních školách se podílel a podporoval je i majitel zámku, 

Akademie věd, reprezentován Ústavem ekologie krajiny AV ČR, 

který změnil jméno na Ústav systémové biologie a ekologie AV 

ČR v.v.i. a pak na Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.  

 



Angažmá Akademie věd politicky významně podpořili profesor 

Avigdor Scherz, místoředitel Weizmannova ústavu v Rehovotu 

(Izrael), a zejména jeho žena Zahava, která sama pracovala 

v Davidsonově centru. To je pobočka Weizmannova ústavu, 

která se zabývá vyhledáváním přírodovědných talentů na 

středních školách a vzděláváním středoškolských učitelů 

přírodních věd. Bylo to především z jejich iniciativy, že 

Středisko společných činností AV ČR v.v.i. rozběhlo v roce 2005 

projekt Otevřená věda, v jehož rámci se na zámku v Nových 

Hradech každý rok na tři týdny sjížděli učitelé přírodních věd. 

Synergie tedy běžela přesně jako v Davidsonově centru: 

nejangažovanější středoškolští učitelé dali vědět svým 

nejtalentovanějším žákům a ti se přihlásili na Letní akademické 

kurzy. V rámci výměnných pobytů se letních škol účastnili i 

studenti Princeton University.  

Středisko společných činností AV ČR v.v.i.  bohužel v roce 2009 

přesunulo kurzy pro středoškolské učitele na zámek v Třešti a 

od té doby začala ubývat informovanost na středních školách. 

Také ubývalo politického vlivu manželů Scherzových (spíše 

tedy vzpomínek na ně v předsednictvu Akademie věd) a začaly 

se rozcházet cíle letních škol mezi Akademií věd a Jihočeskou 

univerzitou. S výstavbou nových výzkumných center, 

financovaných strukturálními fondy EU, se konkurenční letní 

školy (financované též EU) začaly pořádat po celé České 

republice.  

V roce 2012 došlo k ukončení činnosti Ústavu fyzikální biologie 

a následně v roce 2013 začala Jihočeská univerzita a Akademie 

věd organizovat vlastní letní školy. Každá z letních škol byla 

odlišně tématicky zaměřená a financovaná z jiných zdrojů. Cíle 

byly různé: Jihočeská univerzita chtěla umožnit studentům 



vyzkoušet si vědeckou práci a motivovat je k vědecké kariéře. 

Akademie věd kladla důraz na nábor studentů vhodných pro 

doktorské studijní programy, což pro Jihočeskou univerzitu byl 

jen jeden z mnoha cílů. Akademie věd zcela převzala program 

pobytů studentů Univerzity v Princetonu. 

Jak plnila letní škola své postupně se měnící cíle se dočtete v 

kapitole Zpovědi studentů, která pojednává o příbězích 

studentů letních škol, které ovlivnila na celý život. Jeden 

příklad za všechny je příběh studenta Jana Urbana, který se v 

roce 2004 jako vysokoškolský student zúčastnil jeho první letní 

školy v Nových Hradech. Letní školy se pak jako student 

zúčastnil i v roce 2005. Od roku 2006 se stal doktorským 

studentem Ústavu fyzikální biologie a začal sám vést projekty 

letních škol. Právě letní škola ho přivedla k doktorskému studiu 

v Nových Hradech, které dokončil v roce 2010. Poté se téměř 

nepřetržitě podílel na realizaci letních škol jako vedoucí 

projektu a vydrželo mu to i do dnešní doby, kdy vede laboratoř 

Ústavu komplexních systémů, který v současné době realizuje 

letní školy.  

Letními školami prošlo více než 600 studentů, kteří využívali 

ubytování, stravování, vybavení laboratoří, navštěvovali 

odborné přednášky a jezdili na exkurze zdarma. Aby mohla 

letní škola fungovat, musela být podpořena řadou projektů, 

které zajistily financování po celý měsíc fungování.  

Od roku 2017 se letní škola znovu transformovala. Omezené 

možnosti získávání finančních prostředků a také legislativní 

omezení pro přítomnost středoškoláků v laboratořích 

zapříčinily, že letní školy byly uzavřeny pro středoškolské 

studenty. Počet studentů od té doby osciluje kolem 12 



vysokoškoláků na rok. Tato transformace umožnila 

individuálnější přístup ke studentům a jejich efektivnější 

zapojení do výzkumných projektů.  

Organizace: Koncept organizace letních škol se ustálil již v 

prvních ročnících realizace. Studenti přijíždí na celý červenec, 

aby měli dostatek času na všechny fáze vědecké práce na 

projektech. Organizace letní školy začíná již v listopadu 

předchozího roku, kdy vedoucí projektů připraví projekty 

vhodné pro studenty. Většinou se jedná o projekty, které jsou 

malými ucelenými částmi reálných výzkumných projektů. 

Projekty projdou schvalováním a v lednu jsou zveřejněny na 

webových stránkách letních škol. Studenti se pak sami hlásí na 

jednotlivé projekty, kdy kromě hlavního projektu vybírají i 

projekt vedlejší. Na jednom projetu obvykle pracují dva 

studenti. Vedoucí projektů se studenty aktivně komunikují, 

aby se rozhodli pro nejlepšího kandidáta. Po přijetí studentů 

na projekt (do konce dubna) začne probíhat zajišťování víz a 

rozesílání instrukcí studentům. Den D nastává první neděli v 

červenci, kdy všichni studenti dorazí do Nových Hradů. Spousta 

z nich je překvapena kam z velkých měst přijeli, ale toto 

překvapení se v drtivé většině případů změní na oblíbení si 

Nových Hradů a okolí.  

První týden je věnován zaškolení studentů do bezpečnosti, 

správy dat (které v rámci projektů vyprodukují) či základů 

statistiky. Během státních svátků (5, 6.7) probíhají exkurze či 

výlety pro stmelení kolektivu. Po té se již studenti začnou 

věnovat řešení projektů. V průběhu dalších dvou týdnů se 

účastní populárně naučných přednášek, které jim rozšíří 

obzory a vyzkouší si prezentaci vlastního projektu studentům 

letní školy z Vodňan. Poslední týden je pak věnovaný přípravě 



prezentace svého projektu pod dohledem vedoucího. Na závěr 

studenti odprezentují projekt před odbornou komisí a tím 

završí celý proces svého výzkumu. 
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709 studentů 

12 zemí 

75 600 hodin 

15 598 obědů 



Příběhy letních škol: 
Nic nepřiblíží atmosféru událostí více než osobní příběh toho, 

kdo se na ní podílel. Co člověk to jiný názor, a proto jsme se 

rozhodli, že oslovíme jednak osoby, které se podílely na 

organizaci letních škol a jednak studenty, kteří letními školami 

prošli. Z dotazníku na dalších stránkách si můžete udělat 

představu o tom, jak dokáže letní škola ovlivnit osudy studentů 

a jak osobní záležitostí byla pro ty, kteří ji organizovali. 

 

  



Zpovědi organizátorů: 

Jméno: Karel Roháček 

Současná pozice: odborný asistent 

na ZSF JU 

 

 

 

V jakém období jste se podílel na organizaci letní školy? 

Od července 2001 do srpna 2011 – především organizace a 

řízení ‚Letních akademických kurzů‘ (LAK) pro středoškoláky, 

vedení projektů, organizace odborných exkurzí a 

volnočasových aktivit. 

Co pro vás bylo smyslem letní školy? 

Umožnit nadaným, pracovitým a cílevědomým mladým lidem 

(SŠ a VŠ studentům) osobní vhled do vědecko pedagogického 

prostředí, prakticky si vyzkoušet v době prázdnin odbornou 

práci na projektech se zajímavým vědeckým tématem, jakož i 

kulturně a sportovně se vyžít v kolektivu vrstevníků. 

Jaký byl váš nejintenzivnější zážitek? 

Po úspěšném a „bezprůšvihovém“ průběhu kurzů závěrečný 

„rozlučkový“ večer. 

 

 



Co vám letní škola dala a vzala? 

Dala nezapomenutelné zážitky, řadu nových přátel a dobrý 

pocit z užitečné práce. 

„Vzala“ mi po dobu 10 let „řádnou dovolenou“. ☺ 

 

Na co nejraději vzpomínáte? 

Na diskuze a zábavu s mladými lidmi v prostředí zámku, při 

sportovních dnech i posezeních v novohradských hospůdkách. 

Byly to fajn roky! 

 

 

Jméno: Prof. RNDr. Rudi H. Ettrich 

PhD. 

Současná pozice:  President a CEO 

Larkin University, Miami, Florida, a 

Profesor biomediciny v College of 

Biomedical Sciences, Adjunct 

Professor v Wertheim College of 

Medicine, Florida International 

University, Miami, Fl.  

 

V jakém období jste se podílel na organizaci letní školy? 

Od roku 2002-2018, takže více než 15 let. 



Co pro vás bylo smyslem letní školy? 

Nové Hrady od začátku vzniku akademického a univerzitního 

centra nabízely unikátní možnosti setkaní. Nejen že nabídly 

špičkové vybavení molekulárně - biologické a biochemické a 

technologické/fyzikální laboratoře, učebny (včetně 

počítačových) a ubytovaní v jedné nádherné historické budově 

v překrásném zámeckém parku, ale právě i minulost Nových 

Hradů a genius loci předurčily toto místo k tomu být mostem. 

Mostem mezi minulostí a budoucností, mezi kulturami, mezi 

obory, mezi národy a dokonce mezi soupeři. 

A tak pro mě vždy bylo smyslem letních škol umožnit lidem, 

studentům, kteří by se jinak nikde nesetkali, aby se sešli, 

poznali blíž, rozšířili svůj horizont a vytvořili vazby a známosti 

na celý život. Proto pro mě vždy byla extrémně důležitá 

správná směs účastníků. Nejen mít elitní studenty 

z Princetonu, ale také z nevýznamných malých univerzit bez 

skvělých možností výzkumu, nejen z Česka a z okolních zemí, 

nebo nejen ze Spojených Států, ale také z jiných zemí a kultur, 

více nám vzdálených. Směs pokročilých studentů na konci 

svého studia a začátečníků bez velkých zkušeností nebo 

dokonce studentů středních škol. A minimálně stejně důležitý 

jako pestrá směs účastníků byl pro mě vždy i výběr 

přednášejících a školitelů. Chtěli jsme opravdu nabídnout 

špičkové přednášky, progresivní myšlenky a možnosti poznat 

vědecké celebrity z prestižních institucí v Evropě, Americe 

nebo Asii z blízka. S těmi by se studenti jinak jen málokdy měli 

šanci vidět a poznat a diskutovat nad pivem.   

 

 



Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

Poslední dva roky, na kterých jsem se na letních školách 

podílel, se nám podařilo spolupracovat se zvláštním 

americkým vzdělávacím programem pro re-integraci trestanců 

do společnosti. Je to program, který dává nadaným a 

vybraným trestancům možnost během vězení začít studovat a 

dodělat si základní vzdělaní a po propuštění (s podmínkou) 

studovat ve speciálním studijním programu na Rutgers 

University. Bylo třeba, aby studenti dostali zvláštní povolení od 

Amerického ministerstva vnitra a doložku do pasu, aby vůbec 

mohli vycestovat a strávit léto v Jižních Čechách. Byl to velice 

zajímavý experiment, protože kromě několika organizátorů 

letních škol nikdo nevěděl nic o minulosti těch studentů. Tak 

neměli žádný „cejch“ na čele a mohli se chovat úplně 

normálně, nemuseli se stydět nebo vysvětlovat proč a jak. 

Jeden z našich studentů byl naprosto výjimečnou osobností, 

velice charismatický, pozitivní a aktivní. Začal se účastnit 

basketbalových zápasů s místními, a i jinak se podílet na 

různých aktivitách ve městě. Na konci letních škol dostal od 

starosty a města zvláštní ocenění jako člověk, který lidi dokáže 

spojit a funguje jako ambasador mezinárodního přátelství. 

Tenkrát jsem měl slzy v očích. Tenhle člověk byl skoro 20 let ve 

vězení, protože udělal jako teenager naprostou blbost, za 

kterou tvrdě zaplatil, ale pak bral svou šanci a dokázal změnit 

svůj život tak, že získal takový respekt, že si zasloužil ocenění. 

On pak po návratu do Států dokončil studium sociologie na 

Rutgers s vyznamenáním a dneska je hlavním sociálním 

pracovníkem policie v New Jersey, první Afroameričan v této 

funkci a vůbec jediný bývalý trestanec ve službách tamní 

policie, jelikož musel dostat výjimku, aby mohl pracovat pro 



policii se záznamem v rejstříku trestů. Mohl bych vyprávět 

několik takových silných příběhů, ale poznat tohoto studenta 

byl možná skutečně nejsilnější zážitek. A je skvělé že do dneška 

většina lidí nejen na Nových Hradech ale i mezi účastníky a 

profesory ho zná především jako skvělého vědce a 

výjimečného studenta, a možná nejeden člověk by byl 

šokován, kdyby znal celý jeho příběh. 

Co vám letní škola dala a vzala? 

Začínám s tím, co vzala - možnost trávit letní prázdniny na 

dovolené nebo chalupě       Občas bylo těžké rodině vysvětlit, 

proč když jsou všichni na cestách a děti mají prázdniny, 

musíme být doma. I když i naše děti se postupně také podílely 

na letních školách nebo se aspoň zúčastnily některých akcí.  

A tím jsem i u toho, co mi letní škola dala: nádherné 

vzpomínky, ale i přátelství a známosti na celý život a úžasný 

pocit, že člověk se nejen bavil, ale i strávil všechna ta léta 

smysluplně a dokázal některým mladým ukázat cestu a dát 

návod jak dále ve svém životě a kariéře.  

 

Na co nejraději vzpomínáte? 

Na to, jak se během toho měsíce ze skupiny cizích lidí stane 

kolektiv, který dělá dojem, že se už léta zná, a jak postupně 

zmizí bariéry mezi jednotlivými skupinami. Možná nejhezčí 

vzpomínky jsou proto na závěrečné akce, které vždy měly 

úžasnou atmosféru a dávaly ten pocit, ze se zase další ročník 

povedl. Je neuvěřitelné kolik našich Alumni zůstane i léta po 

letních školách v kontaktu, pravidelně se ozvou nebo dokonce 



se pak vrátí, po letech pak už jako přednášející nebo 

supervisoři.   

 

Jméno: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.  

Současná pozice: akademický pracovník, 

vedoucí laboratoř Experimentálních 

komplexních systémů, Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích 

  

 

V jakém období jste se podílel na organizaci letní školy? 

2001 - 2022 

Co pro vás bylo smyslem letní školy? 

Letní školy jsem si vymyslel a prosadil jako výmluvu před svým 

svědomím. Po celou dobu od revoluce 1989 jsem tvrdil, že 

nemáme tolik kvalitních lidí, abychom si mohli dovolit výzkum 

mimo vysoké školy. A teď jsem najednou zakládal ústav daleko 

od center, a navíc s těžkou podporou Akademie věd včetně 

řečí jejích předních představitelů „Studenti nám nic 

nepřinášejí, maximálně doktorandi v posledních dvou letech 

studia.“ Jako kdyby vědci, kteří jsou společností placeni za své 

služby pro ni, měli právo očekávat, že jim někdo něco bude 

přinášet. Tenhle myšlenkový paradox by vydal na celou 

sociologickou studii.  



Každopádně jsem vždy prosazoval, aby se kromě letních škol 

pro vysokoškoláky pořádaly také letní školy pro středoškoláky. 

A jeden čas, v době, kdy Akademie věd paralelně pořádala na 

zámku též letní školy pro středoškolské učitele přírodních věd, 

jsme skutečně měli na našich letních školách spoustu těch 

nejlepších středoškoláků i docela pěkný výběr vysokoškoláků. 

A k nim navíc na dva měsíce stipendisty z Princetonu. Podpořili 

to tenkrát především manželé Zaha a Avigdor Scherzovi 

z Weizmannova ústavu v Rehovotu v Izraeli, kde to přesně 

takto mají.  Proti tomu ani Akademie věd nemohla nic 

namítnout. 

Postupně se ten systém vytratil. Akademie věd napřed 

přesunula kursy pro středoškolské učitele do Třeště, i když tam 

museli do laboratoří docházet na místní učiliště, kde vybavení 

rozhodně nebylo tak dobré. Bylo stále obtížnější pouštět 

středoškoláky do laboratoří a také nábor těch kvalitních se 

postupně zastavoval. Ubytování se muselo soutěžit za nejnižší 

cenu a Akademie věd cenu zvedla, takže studenti už nebydleli 

na zámku. Komunikace s Princetonskou univerzitou, kterou si 

postupně přivlastnila Akademie věd, se zhoršovala. Vše dorazil 

Covid19, kdy se letní školy musely zrušit. Tak trochu začínáme 

znovu od začátku, ale ta sláva jako v období 2005-2010 už to 

asi nikdy nebude. Ani legislativně už by to asi nešlo. 

Navíc, když se vrátím na začátek, už se před svým svědomím 

nemusím vymlouvat. Všichni z Nových Hradů máme svou 

velkou přednášku pro bakalářské studium, praktika se 

odehrávají v Nových Hradech v kvalitě, kterou sotva která 

vysoká škola nabízí. Vedeme kvalifikační práce na všech 

stupních, bakalářské, magisterské i doktorské. A dnes jsou letní 

školy pro nás tím, co jsme kdysi podsouvali vedení Akademie 



věd a co také po celou docela dobu fungovalo – nástrojem 

k náboru zahraničních doktorandů. Anglicky brain drain 

nejlepších lidí z méně atraktivních zemí. Ze všech myšlenek, na 

nichž byly letní školy založeny, zbyla ta nejméně vzletná.  

Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

Díky letním školám jsem se potkal se spoustou velmi kvalitních 

studentů, kteří pak působili na nejlepších pracovištích po 

celém světě. Díky nim mám teď nejlepší tým, jaký jsem kdy měl 

– polovina z něj letními školami prošla. Nedá se říci, že bych 

měl jeden intenzivní zážitek. Především díky letním školám 

mám pocit, že investice do Nových Hradů se státu vyplatila a já 

můžu bilancovat svůj profesní život jako užitečný.  

Co vám letní škola dala a vzala? 

Už jsem to asi napsal výše – dala mi dobrý pocit ze života a 

nevzala mi nic. Dovolené u moře si stejně užívat neumím.  

Na co nejraději vzpomínáte? 

Není to jeden jednotlivý pocit. Mnozí si mysleli, že vědí lépe 

než já, jak letní školy pořádat a jaký smysl mají. Pořádali si letní 

školy po svém. Naše letní školy stále trvají, jiné letní školy, pro 

středoškolské učitele, pro různě posbírané studenty z USA, ty 

všechny už zanikly. Vybavení, které jsme pro letní školy pořídili, 

se stále používá. Přes všechny oscilace a více či méně hloupé, 

převážně politicky motivované, konflikty, se na naše letní školy 

letos hlásí studenti s velmi zajímavými životopisy. A to přesto, 

že je v zemích, odkud studenti nejvíc jezdili, válka. Cítím 

všeobecné zadostiučinění, mám dobrý celkový pocit, to je 

násobně víc než jeden zážitek.  



Jméno: prof. RNDr. Jiří Masojídek, DSc. 

Současná pozice: vedoucí výzkumný 

pracovník, přednášející 

Centrum Algatech, MBU AVČR, Třeboň 

 

 

V jakém období jste se podílel na organizaci letní školy? 

Od jejich založení  v r. 2002 do r. 2011 

Co pro vás bylo smyslem letní školy? 

Původním cílem mezinárodních letních škol bylo získání 

studentů pro magisterské a doktorské studium. Dále to byla 

příprava pro zahájení výuky studentů formou přednášek a 

laboratorních cvičení, tzn. příprava regulérních vyučovacích 

kurzů v Ústavu fyzikální biologie JčU pro výuku studentů 

magisterského a doktorandského studia fyzikální 

biologie/biofyziky. 

Pokud hodnotím letní školy i doktorandské kurzy s odstupem 

času, je jasné, že byly přínosné, protože stále potkávám 

v Nových Hradech, Třeboni v Českých Budějovicích i 

Vodňanech řadu mých bývalých studentů, kteří začali 

akademické působení na letních školách. Potvrzují mi, že to 

mělo smysl, že se něco naučili a rádi vzpomínají na (mé) kurzy. 

Nakonec kurzy byly mezinárodní a řada zahraničních studentů 

tu nejen vystudovala, ale především zůstala v Čechách a 

pracují tady jako výzkumníci.  



Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

Vedení a výuka studentů a jejich spolupráce ve výzkumném 

týmu v průběhu letních škol. 

Co vám letní škola dala a vzala? 

Zabrala mi určitý pracovní čas, ale to byla součást naší 

výzkumné a pedagogické práce.  Jinak mám jen dobré 

vzpomínky. Využil jsem znalosti a zkušenosti a připravil základy 

přednášek pro kurzy biotechnologie, biochemie a vědecké 

komunikace, které běží do současnosti na PřF JčU. V průběhu 

letních škol jsme provedli mnoho zajímavých pokusů 

zaměřených na pěstování mikrořas ve fotobioreaktorech, 

které mi daly cenné poznatky pro další práci v oblasti řasových 

biotechnologií. Na základě těchto znalostí vzniklo Centrum 

řasových biotechnologií v Třeboni. 

Na co nejraději vzpomínáte? 

Rád vzpomínám na nadšení studentů a spolupracovníků 

v průběhu letních škol. Rád vzpomínám na společné pokusy 

s týmem spolupracovníků a studentů i na kurzy přednášek a 

diskuse, závěrečné studentské konference i společenské akce. 

Na letní školy rád vzpomínám, byla to pěkná doba s dobrým 

týmem v Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech. 

  



Jméno: Naďa Štysová 

V jakém období jste se podílel/a na organizaci letní školy? 

2005-2016 

Co pro vás bylo smyslem letní školy? 

Samozřejmě práce s mladými lidmi. Navíc velmi cílevědomými 

a motivovanými mladými lidmi, kteří byli ochotni na sobě 

pracovat i v době prázdnin. 

Jaký byl váš nejintenzivnější zážitek? 

Těch zážitků byla za 12 let dlouhá řada. Měla jsem štěstí na 

dobré party, velmi sugestivní byl například večerní tanec sály 

zámku v černých pláštích. Vtipné momenty vznikaly při nácviku 

prvků sebeobrany nebo první pomoci. Peprné chvilky jsem 

zažívala při exkurzích do Rakouska - ať už se zapomenutými 

pasy v případě studentů ze zemí mimo EU nebo pozdními 

navrátilci na místo odjezdu. 

Co vám letní škola dala a vzala? 

Rozhodně mi vzala spoustu spánku, protože jsem letní školu 

spoluorganizovala v době, kdy se zúčastňovalo hodně 

středoškoláků. Na druhou stranu práce s aktivními mladými 

lidmi byla k nezaplacení. Řada studentů navíc se mnou 

udržovala kontakt i po skončení letních škol. 

Seznámila jsem se také se zajímavými vědci, kteří rádi i 

opakovaně jezdili přednášet do našeho podvečerního cyklu 

přednášek. 

 



Na co nejraději vzpomínáte? 

Prima byly večery, které si studenti organizovali sami – využili 

jsme účasti studentů z různých zemí. Jednotlivé skupiny 

připravily večer, ve kterém představily své země, vypíchly 

typické momenty ze života a zakončovala to ochutnávka 

čerstvě navařených národních jídel a nácvik nějakého 

národního tance. 

 

 

 

Jméno: Ing. Petr Císař, Ph.D.  

Současná pozice: ředitel Ústavu 

komplexních systémů, FROV JU 

 

 

 

 

V jakém období jste se podílel na organizaci letní školy? 

2012 - 2022 

Co pro vás bylo smyslem letní školy? 

Pro mě je to možnost nabídnout nadšeným studentům 

možnost vyzkoušet si vědeckou práci od začátku do konce a 

ovlivnit je tak v budoucí kariéře. Své projekty se snažím dělat 



tak, aby studenti sami definovali problém, navrhly hypotézu a 

řešení, podíleli se na vývoji, a nakonec připravili prezentaci 

jejich výsledků. Vyzkouší si tak v rychlosti všechny aktivity 

spojené s vědeckou prací. Vedlejším efektem pak je to, že se 

z letních škol dost často rekrutují noví Ph.D. studenti pro naše 

pracoviště.  

Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

Jeden z projektů, který jsme řešili byl zadán firmou EATON 

v rakouském Schremsu. Se studenty jsme jezdili měřit přímo 

do firmy, kdy se na nás dívali jako na exoty. Finální prezentace 

studentů před vedením firmy byla úspěšná a radost studentů, 

že obstáli v komerčním prostředí byl velmi intenzivní zážitek. 

Míchání kultur prostřednictvím společného zpívání a hraní na 

kytaru všech, kteří vydrželi do noci na společné „grilovačce“ je 

také velice obohacující zážitek.  

Co vám letní škola dala a vzala? 

Letní škola stojí hodně času. Já se na letní škole podílím jednak 

jako organizátor a jednak jako vedoucí projektu. Proto si už ani 

nepamatuji, kdy jsem naposledy na svátky 5 a 6 července 

nepracoval. Příprava a vedení projektu odsouvá mé ostatní 

aktivity během července na vedlejší kolej, protože vedení 

studentů vyžaduje velké množství času. Já si často vybírám i 

studenty, kteří nemají příliš zkušeností v daném oboru a o to 

náročnější je do nich dostat základy potřebné pro realizaci 

projektu. Odměnou je ale rozšíření jejich obzorů a jejich 

nadšení pro oblast kybernetiky. To, co mi letní škola dává, je 

možnost sebereflexe a radost z práce s mladými a zvídavými 

lidmi. Sebereflexe v tom, že musíte vysvětlit vaši vědeckou 

práci, a to k čemu je někomu nezasvěcenému. Studenti pak 



dost často sami přijdou s myšlenkou, která zasvěceného 

člověka nenapadne.  

Na co nejraději vzpomínáte? 

Nejraději vzpomínám na chvíle, kdy mi znenadání přišel email 

od studenta, kterého jsem na letní škole vedl jako školitel. 

Většinou mě studenti informovali o tom, že se jim povedlo 

zúročit jejich zkušenosti, či přímo samotnou práci na projektu 

v jejich životě.  V tu chvíli jsem měl radost, že to, co se během 

letních škol naučili zúročili a že jim stálo za to se mi ozvat a 

pochlubit se s jejich úspěchem. Tyto okamžiky mě utvrzují 

v tom, že realizace letní školy má smysl.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpovědi studentů: 

 

Jméno: Rebecca Smaha 

Současná pozice: Director’s 

Postdoctoral Fellow at the National 

Renewable Energy Laboratory 

Rok: 2012 

Projekt: Optical Microscopy for 

Reproductive Medicine 

 

Proč jste se přihlásil/a na letní školu? 

Prostřednictvím International Internship Program mé 

vysokoškolské instituce, Princeton University, jsem v létě 2012 

absolvovala stáž u Dalibora Štyse a během stáže jsem se 

zúčastnila letní školy. 

Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

 Když jsem byla na letní škole, měla jsem zlomenou nohu, takže 

obejít hrad, laboratoř a město Nové Hrady bylo docela 

náročné. Ale ještě to léto jsem stihla trochu cestovat, do 

Českých Budějovic, Českého Krumlova, Prahy a Budapešti. 

Dostala jsem se také na cestu s Daliborem Štysem na IVF 

kliniku v Praze, abych viděla zamýšlenou aplikaci našeho 

výzkumného projektu, což bylo velmi motivující. 

 



Co vám letní škola dala? 

Letní škola byla mou první skutečnou výzkumnou zkušeností a 

naučila jsem se (kromě mnoha jiných věcí) používat mikroskop 

a vyrobit výzkumný poster. Dozvěděla jsem se také o české 

kultuře, jídle a trochu i jazyku! Byl to úžasný zážitek. 

Jak letní škola ovlivnila vaši další kariéru? 

Díky letní škole a stáži u Dalibora Štyse jsem si vážila výzkumu, 

který mě začal inspirovat k myšlence jít na postgraduální školu 

a stát se vědcem. Mohla jsem přispět do dvou článků v 

časopisech a zúčastnit se konference, což mi na této cestě 

výrazně pomohlo. I když jsem se nakonec vzdálila od 

komplexních systémů a mikroskopie, dovednosti, které jsem 

se naučila na letní škole, mi pomohly během mé kariéry 

chemika pevných látek. 

 

 

Jméno: Petr Flosman 

Současná pozice: Kontrolor kvality 

fotogrammetrického softwaru 

Rok: 2012 

Projekt: Automatic processing of 

biological images 

 

 



Proč jste se přihlásil/a na letní školu? 

Chtěl jsem nějak smysluplně využít dlouhé letní prázdniny po 

maturitě, před nástupem na VŠ. O letní škole jsem se poprvé 

dozvěděl z vědecko-populárního rozhlasového pořadu 

Meteor. 

Jaký byl váš nejintenzivnější zážitek? 

Těch intenzivních zážitků bylo mnoho, ale nemohu 

zapomenout na neuvěřitelnou večerní přednášku profesora 

Petra Chvosty z Matematicko-fyzikální fakulty o teorii chaosu 

a jeho nakažlivé zapálení pro fyziku. Vzpomínám také na 

exkurzi do institutu ISTA v Rakousku, kde nám prezentovali 

neuronové sítě a strojové učení pro klasifikaci obrázků. Dnes 

extrémně populární obor, v té době pro mě novinka. 

Co vám letní škola dala? 

Vyzkoušel jsem si, jaké to je pracovat v akademickém 
prostředí. Poprvé jsem se dostal do kontaktu s reálnými vědci 
a PhD. studenty a viděl jsem spoustu fascinujících a 
inspirativních projektů. Nejvíce mě asi ovlivnilo zapálení a 
nadšení lidí kolem mě. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí, s 
některými jsem v kontaktu dodnes. Také jsem získal 
dovednosti, o kterých jsem si myslel, že už je nikdy nepoužiju, 
ale vždy se pak ukázal opak. Například jsem se poprvé setkal s 
Matlabem, což se ukázalo jako klíčová dovednost, když jsem za 
několik let začal pracovat ve vědecké laboratoři. 
Neocenitelnou zkušeností byla prezentace odvedené práce, 
kdy jsem poprvé mluvil před tolika lidmi, navíc v angličtině. 
Skvělé byly také víkendové výlety a exkurze do různých 
vědeckých institucí, muzeí, přírody a míst, kam se člověk jen 



tak nepodívá. Mohu říct upřímně, že to byl jeden z nejlépe 
využitých a nejiformativnějších měsíců mého života. 
 
Jak letní škola ovlivnila vaši další kariéru? 

Lze načrtnout poměrně souvislou spojnici mezi letní školou a 

mým dalším karierním směřováním. V akademické sféře jsem 

pracoval několik let a zkušenosti z této oblasti mi poté 

pomohly získat i současnou pracovní pozici. Můj zájem o vědu 

trvá dodnes. 

 

 

Jméno: Jonathan Simak 

Rok: 2016 

Projekt: Fish Fingerprinting 

Current position: student 

třetího ročníku Louisiana 

State University, obor 

Fisheries and Aquaculture 

 

 

Proč jste se přihlásil/a na letní školu? 

Protože mým hlavním zájmem byly vždy ryby, hledal jsem letní 

program spojený s rybami. Nabízené výzkumné projekty na 

Letní škole v Nových Hradech byly velmi blízké mému oboru, 

zejména tomu, který jsem nakonec dělal. Byl jsem nadšený z 



možnosti pracovat ve výzkumné skupině studující ryby. Kromě 

zajímavých témat projektu mě opravdu zaujaly uvedené 

přednášky a doplňkové aktivity a exkurze. 

Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

Mým nejintenzivnějším zážitkem byl sběr dat pro můj projekt 

během prvního týdne. Zpočátku pro mě byla každodenní práce 

s živými zvířaty náročná. Každý den jsem několik hodin 

pracoval v laboratoři s Parmičkami čtyřpruhými. A ačkoli to 

byla hodně opakující se práce, byla velmi obohacující, když 

konečně došlo k analýze dat a získání velmi slibných výsledků. 

Bylo také velmi vzrušující dozvědět se o potenciální aplikaci 

výsledků projektu v prostředí environmentální vědy a 

akvakultury. 

Co vám letní škola dala? 

Letní škola mě naučila mnoho velmi důležitých a cenných 

výzkumných dovedností. Byl jsem vyškolen, jak vytvářet 

programy v MATLABu, provádět vědeckou fotografii, 

porozumět více procesu navrhování a provádění výzkumu, 

sběru dat a prezentaci výsledků. Bylo skvělé dozvědět se o 

výzkumu při práci na skutečném projektu v laboratoři 

využívající různé druhy ryb. Opravdu mě bavilo učit se od 

vědců z Ústavu komplexních systémů a potkávat studenty z 

celého světa. Také to byla skvělá příležitost seznámit se s 

kulturou Nových Hradů a regionu. Celkově to byla jedinečná 

výzkumná zkušenost a jsem velmi vděčný svému mentorovi a 

organizátorům letní školy, že mi umožnili účastnit se 

výzkumného projekt tak brzy v mém životě. 

 



Jak letní škola ovlivnila vaši další kariéru? 

Letní škola upevnila můj cíl věnovat se kariéře ve výzkumu ryb. 

Díky svému mentorovi jsem si uvědomil, že studium ryb a 

práce v laboratoři je ještě zajímavější, než jsem si původně 

myslel. 

Můj projekt letních škol získat několik ocenění, včetně ceny 

finalistů olympiády v mezinárodním inženýrství, energetice a 

životním prostředí iSWEEEP. Tato ocenění mi pomohla k přijetí 

na vysokou školu a získání stipendia na výzkum. 

Dovednosti a zkušenosti z letních škol využívám při svém 

bakalářském výzkumu limnologie subtropických jezer i při 

práci ve sbírce ichtyologie v Přírodovědném muzeu LSU. 

Plánuji pokračovat v postgraduálním studiu v oboru rybářství a 

akvakultura. Letní škola v Nových Hradech byla úžasným 

začátkem mé kariéry. 

 

 

Jméno: Ing. Jan Urban, Ph.D. 

Současná pozice: akademický pracovník, 

vedoucí laboratoře ÚKS FROV JU Nové 

Hrady 

 

 

 

 



Proč jste se přihlásil/a na letní školu? 

Vždycky mě nejvíce bavila fyzika a biologie, na střední škole šlo 

o dva prakticky neslučitelné předměty a lidé se zajímali vždy 

jen o jedno a nenáviděli to druhé. Kdežto já už tenkrát četl 

Coveneye a Highfielda a věřil, že ona ta biologie musí být 

smysluplně vysvětlitelná jedině tou fyzikou. Na vysokou jsem 

šel nakonec na technický směr, na kybernetiku, která platí 

úplně stejně pro jakýkoliv systém, ať už uměle sestrojený, tak i 

ten živý (na což sami kybernetici často rádi zapomínají). Když 

jsem zjistil, že existují Letní školy v Nových Hradech, kde se 

všechno Feynmanovsky míchá (fyzika, matematika, 

informatika, biologie, chemie, ženy, víno, zpěv, …) příliš dlouho 

jsem se nepotřepoval rozmýšlet. Tu zkušenost jsem prostě 

chtěl mít. 

Jaký byl vás nejintenzivnější zážitek? 

Bylo pro mě velkým šokem, že technici a biologové používají 

naprosto rozdílný slovník, stejné termíny mají naprosto 

rozdílné definice, což velice ztěžovalo komunikaci a správně 

pochopení toho druhého. Druhým šokem bylo, že existuje 

velké množství biologických otázek, na které matematika a 

fyzika dávno znají postup řešení, jenom to biologové již 40 let 

úspěšně ignorují. A naopak, problémy, jejichž řešení je mimo 

reálné schopnosti výpočetní techniky, považují za triviální a 

nechápou, proč to těm technikům tak trvá (tato patologie 

ostatně stále narůstá v celé společnosti). Třetím šokem bylo, 

jak málo se v biologii cíleně plánuje, jak často se prostě dělá 

dokola stále to samé a očekává se, že tentokrát to třeba 

dopadne jinak a bude nějaký výsledek.  

 



Co vám letní škola dala? 

Především mě neodbytnými důkazy upevnila v mém původním 

názoru, že biologie potřebuje fyziku jako sůl, a že právě tady na 

Nových Hradech jsou lidé, kteří si to uvědomují. Dále jsem se 

na vlastní oči přesvědčil, že Norbert Wiener zahrnul živé 

organismy do kybernetiky naprosto oprávněně. Navíc jsem si 

mohl osahat práci v biochemické laboratoři, což je pro 

technika vždy zážitek. Považuji za důležité, aby člověk nezůstal 

zakletý jen v jednom oboru, jedné specializaci, pak mu to 

strašně zužuje perspektivu a deformuje myšlení. Na letní škole 

se člověk hodně naučil, hodně dozvěděl, seznámil se s lidmi 

z celého světa, a užil si místní nádhernou přírodu.  

Jak letní škola ovlivnila vaši další kariéru? 

Velmi. Po inženýrství v kybernetice jsem pokračoval 

v doktorandském studiu Biofyziky právě na Hradech, tehdy 

ještě Ústavu fyzikální biologie. A po několika zahraničních 

stážích jsem tu nakonec i zůstal, dnes jako vedoucí Laboratoře 

zpracování obrazu a signálu, kde aplikuji svou oblíbenou 

kybernetiku v rybářství a ochraně vod. 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Motorem mezinárodních letních škol jsou lidé. Palivem pak 

jsou finance získané od mnoha různých poskytovatelů dotací 

a soukromých firem. Tímto děkujeme všem, kteří finančně 

přispěli na realizaci letních škol.  

  



  



 

 
 


