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Zápis z práce s cílovou skupinou 
 

 
Název akce: Panelová diskuse B, Prof. Časlav Brukner (University of Vienna) 

Datum:  

Místo konání: katedra optiky, PřF UP Olomouc 

Počet účastníků:  

 
Program akce:  V panelové diskusi se hlavní pozornost soustředila na získání 
informací o metodice a organizaci práce skupiny prof. Č. Bruknera na University of 
Vienna, perspektivám vzájemné spolupráce a na zapojení do mezinárodních sítí. 
Dále byla pozornost věnována častější výměně mezi Olomoucí a Vídní, která je 
přirozeným geografickým partnerem. Také byla diskutována možnost propojení 
spolupráce s Brněnskou Masarykovou Universitou. Dále byla diskutována organizace 
letní školy, kde problematika fundamentálních testů kvantové mechaniky bz mohl být 
jedním z jejich bloků v roce 2013.  
 
 
Stručný popis práce s cílovou skupinou:  
Cílová skupina získala informace v následujících oblastech:  
 

 Prof. Brukner hovořil o situaci na Vídeňské Univerzitě, která podobně 
jako Olomoucká není koncovou univerzitou a většina talentovaných 
studentů ji opouští získat PhD na jiné univerzity. Na druhou stranu 
počet míst pro mladé asistenty profesorů je velmi limitovaný.    

 Prof. Brukner zdůraznil, že udržitelný rozvoj oborů není triviální, více 
nadějných studentů způsobuje problémy s jejich zaměstnáním.  

 Prof. Brukner hovořil o nestabilitě a malé efektivitě financovaní pomocí 
čistě EU projektů v Rakousku.   

 Prof. Brukner podpořil širší výměnu studentů a vědců mezi našimi 
pracovišti, hovořil pochvalně o centru MCIN jako o udržitelné a klíčové 
metodě podpory excelence.  
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 Prof. Brukner připomněl důležitost kvalitní a dobře organizované 
výuky, doc. Filip zdůraznil potřebu kvalitního bakalářské stupně pro 
univerzity, jenž nejsou koncové.  

  Prof. Brukner vyjádřil názor, že bez permanentních pozic je těžké 
získat kvalitní západní vědce do Olomouce.  

 Prof. Brukner doporučil koncentrovat se na kvalitní projekty, které při 
evaluaci excelence jsou nejvíce ceněny.  

 Byl dohodnut plán výměn na další období a diskutována možná 
koordinace grantové politiky.          

 
 

Příloha č. 1 – prezenční listiny 


