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Jak vychovávat novou generaci chemiků 

Vysoké �koly vychovávající budoucí generaci na�ich 
chemiků procházejí zásadní systémovou změnou danou 
přechodem na třístupňový systém studia bakalářského, 
magisterského a doktorského. Rostoucí nároky na prostup-
nost na�ich vysokých �kol s předpokládaným cílem dát 
bakalářské vzděláni a� polovině  nastupující generace si 
vynutí dal�í změny, ať se nám to líbí nebo ne. Za ty nejvý-
znamněj�í lze pova�ovat: 

1. Výrazněj�í odděleni bakalářského a magisterského 
studia. Zatím se mlčky předpokládá, �e ve vět�ině případů 
je toto oddělení poněkud formální, neboť vět�ina bakalářů 
bude stejně pokračovat ve studiu magisterském. V budouc-
nosti bude pravý opak pravdou. Na základě západních 
zku�eností lze předpokládat, �e pouze zhruba třetina absol-
ventů bakalářského studia bude pokračovat ve studiu 
magisterském a podobně zhruba třetina absolventů magis-
terského studia bude pokračovat ve studiu doktorském. 
Bakalářské studium bude proto muset mít mnohem uzavře-
něj�í formu, neboť nebude mo�no předpokládat, �e případ-
né mezery budou doplněny ve studiu magisterském. Sou-
časně se objevuje i dal�í problém. Řada vysokých �kol 
bude přijímat do svého magisterského či doktorského stu-
dia stále vět�í počet absolventů bakalářského či magister-
ského studia z jiné vysoké �koly, tak�e nebude mo�no auto-
maticky předpokládat konkrétní znalosti a dovednosti ob-
vyklé u vlastních absolventů bakalářského či magisterské-
ho studia. Stále vět�í roli tudí� budou hrát obecné schop-
nosti a dovednosti na úkor konkrétních a speciálních zna-
lostí či dovedností, které jsou dnes často upřednostňovány. 
Stále důle�itěj�í bude naučit studenty logicky myslet, získá-
vat, zpracovávat a vyhodnocovat informace i experimen-
tální výsledky. A stále men�í roli bude hrát, na jakých kon-
krétních příkladech si studenti tyto schopnosti a dovednos-
ti osvojí. 

2. Studenti budou muset být stále více připravováni 
pro práci v evropském měřítku tak, aby se mohli uplatnit 
v kterékoliv evropské zemi. To kromě zvý�ených nároků na 
znalost jazyků předpokládá i jisté sladění výuky, tak jak to 
bylo formulováno např. v ji� rozběhlém projektu Chemist-
ry Eurobachelor, v jeho� rámci ji� některé probudilé české 
vysoké �koly získaly právo udělovat tento titul svým absol-
ventům bakalářského studia, co� jistě zlep�í jejich �ance 
na evropském trhu práce, či v připravovaném projektu 
Chemistry Euromaster. O této problematice jsou na�i čte-
náři průbě�ně informováni díky aktivnímu zapojení repre-
zentantů České společnosti chemické do práce na těchto 
projektech. 

3. Z hlediska obecné zaměstnatelnosti absolventů 
vysokých �kol chemického zaměření poroste obecně vý-
znam univerzálnosti na úkor úzké specializace. To v �ád-
ném případě neznamená, �e nadprůměrný a úzce speciali-

zovaný student bude mít problémy s uplatněním − právě 
naopak. Ale pro vět�inu průměrných studentů bude �iroký 
přehled a univerzálnost výhodněj�í pro hledáni zaměstnání 
ne�li úzká specializace. Pokud si polo�íme otázku, při jaké 
formě výuky si student osvojí nejvíce schopností a doved-
ností, které zvy�ují jeho cenu na trhu práce, pak za mou 
osobu je jednoznačnou odpovědí bakalářská, diplomová 
a doktorská práce. Na té se studenti naučí ře�it konkrétní 
problémy, plánovat a organizovat svoji experimentální 
práci a správně zpracovávat a vyhodnocovat její výsledky. 
Naučí se získávat potřebné informace, vyhodnocovat míru 
jejich správnosti, interpretovat vlastní výsledky a konfron-
tovat je s dosavadním stavem poznání. To je nutným, byť 
nikoliv postačujícím, předpokladem pro jakoukoliv vědec-
kou a výzkumnou práci, pro to, aby vysoko�kolák plnil tu 
roli ve společnosti, pro kterou je vychováván − aktivně se 
podílet na dal�ím rozvoji své discipliny. Při bakalářské či 
diplomové práci si studenti tak jako tak musí doplňovat 
nejnověj�í poznatky, schopnosti a dovednosti, které nezís-
kali při předchozí výuce. Vět�í roli tudí� hraje schopnost 
studenta najít a absorbovat nové informace ne�li výchozí 
stupeň jejich zvládnutí. A to je zřejmě to nejdůle�itěj�í. 
�ádný z vysoko�kolských učitelů nemů�e s jistotou předpo-
vědět, jaké konkrétní znalosti, schopnosti a dovednosti 
budou studenti v budoucnu potřebovat s jedinou výjimkou 
a tou je právě schopnost učit se, získávat a zpracovávat 
informace. A to se skutečně nejlépe naučí při relativně 
samostatné a do jisté míry tvůrčí práci na bakalářském, 
diplomovém či doktorském projektu. Je to tedy nejefektiv-
něj�í i kdy� rozhodně ne nejlevněj�í forma vysoko�kolské 
výuky. A pokud se někomu zdá cena příli� vysoká, dovoluji 
si připomenout známý bonmot �Pokud se vám zdá vzdělání 
drahé, vyzkou�ejte nevzdělanost�. A za sebe dodávám: 
Zkusil jsem obojí a nedá se to srovnat. 

4. Zatímco s předchozími třemi body bude asi vět�ina 
učitelů chemických vysokých �kol souhlasit, poslední bod 
je kontroverzní, nicméně je nutné na něj upozornit. Kvanti-
tativní ukazatele, které se nechvalně �osvědčily� v minu-
losti při plánování ekonomiky, jsou stále uplatňovány při 
plánování, hodnocení a financování výuky. Chceme-li zvý-
�it úroveň vysoko�kolské výuky na �pičkových �kolách, 
musíme jim vytvořit �pičkové podmínky. Kvantitativní uka-
zatele a per capita platby nejsou  k tomuto účelu vhodné. 
Bude to zřejmě bolestivý a nepříli� populární proces, ale 
bez určité diferenciace úrovně a tudí� i financování vyso-
kých �kol se v budoucnosti asi neobejdeme. Zřejmý fakt, �e 
v kopané či v hokeji lépe financovaná mu�stva dosahují 
lep�ích výsledků, se zatím v úvahách jak zlep�it kvalitu 
výuky vysoko�kolských chemiků nijak neprojevil. A to je 
�koda. Pro chemii i pro celou společnost. 

    Jiří Barek 


