
Dobrý den, 

 letošní podzim jsem se poprvé zúčastnila Vaší studentské konference Vědění mladým 

2013. Byl to opravdu nevšední zážitek. Protože jsem člověk zvídavý a zvědavý, tak mě už 

témata vypsaná na plakátu zaujala a po pravdě jsem byla velmi zvědavá, co mě v Pardubicích 

bude čekat. Celá akce ale předčila má očekávání. Velmi se mi líbilo, že prezentace 

studentských prací probíhaly dvěma způsoby, jak ve formě powerpointových prezentací, tak 

osobnějšími postery. Sledovat celý den pouze plátno by bylo nejspíš únavné a stejně tak to 

vidím i u posterů. I prezentace pedagogů byly velmi zajímavé. Bylo skvělé vidět jejich práci a 

možná se i inspirovat do budoucna, zda se věnovat výzkumu či naopak. 

  Myslím si, že Vaše konference je i dobrou inspirací a utvrzením pro ty, kdo se 

rozhodují, zda se nějakému projektu věnovat nebo se do něho raději nepouštět. Mohli jsme 

vidět a osobně si promluvit se studenty, co všechno jejich projekty obnáší a zároveň si 

vytvořit  představu, jak by měla taková práce vypadat, a co vše by měla obsahovat. 

 Samozřejmě milým překvapením byla prohlídka zámku. Jen za 3/4 hodiny se toho 

bohužel nedalo moc stihnout prohlédnout, proto jsem v rychlosti "proběhla" většinu expozicí 

a spíše se jen naladila na budoucí samostatnou prohlídku zámku. 

 Výběr místa konání právě na zámku byl rozhodně dobrou a milou volbou. Celé 

konferenci to dodalo ještě o něco větší rozměr. 

 Co se týče organizátorského zajištění a občerstvení také bylo vše na dobré úrovni. 

Jídlo bylo moc dobré a organizátoři milí a příjemní. 

 Ráda bych Vám něco vytkla, abych pouze nechválila a mé hodnocení neznělo až 

nevěrohodně, ale opravdu nemám co. Z celé akce jsem byla velmi nadšená a je mi líto, že se jí 

už vícekrát jako středoškolská studentka nebudu moct zúčastnit. 

 Moc Vám za tuto příležitost děkuji a pokud to jen půjde, tak rozhodně pokračujte i na 

dále.  
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