Vážení kolegové, hosté, přátelé vědy.
Dovolte, abych Vás již čtvrtým rokem přivítal v Praze, na půdě Waldorfského lycea. Sešli jsme se
zde, abychom diskutovali o nejožehavějších otázkách současné vědy, a to napříč všemi obory.
Rád bych nyní vzpomenul na těžké začátky, neboť začátky vždy bývají těžké. Skupina mladých
vědeckých nadšenců se v roce 2008 rozhodla postavit se do opozice k současnému tříštění
vědeckých zájmů, které všude kolem sebe pozorovala. Tito lidé si dobře uvědomovali, že úzká
odborná profilace vysokých osobností vědy přírodní i humanitní vede k naprosté nemožnosti
nalezení společného jazyka. V době informační exploze samozřejmě nelze obsáhnou veškeré vědění
všech disciplín, které existují, ale je možné vést společný dialog a pátrat po zákonech a motivech,
které jsou obecnější, nežli úzké vědní obory.
S těmito myšlenkami se mladá generace rozhodla uspořádat první konferenci podobně smýšlejících
lidí. Setkali jsme se s řadou nečekaných překážek. Dokonce i ČAV odmítla převzít nad naší akcí
záštitu a neposkytla nám prostory pro naše rokování.
Jediný, kdo byl ochoten naši revoluční myšlenku podpořit, byl Ing. Ivan Smolka, který nabídl
organizační a technické zázemí Waldorfského lycea, jako prostor k vědecké diskusi. A tak vznikla
Konference mladých vědců Waldorfského lycea. Nyní máme za sebou celou řadu úspěchů a
jednotlivé instituce usilují o to, aby právě pod jejich patronátem mohlo naše rokování probíhat. My
však nezapomínáme na těžké začátky a již čtvrtým rokem zůstáváme věrní těm, kteří nás podpořili
v našich začátcích.
Vzpomeňme ještě krátce na dva obrovské úspěchy loňského ročníku. Povedlo se navázat velmi
úzkou spolupráci s Českým lingvistickým ústavem. Příspěvek o vývoji českého chemického
názvosloví natolik zaujal předsedkyni zmíněné instituce, paní prof. Jituši Ferencovou, že přislíbila
účast i na letošní konferenci, byť žádné lingvistické téma neprojednáváme. Navštíví nás i se všemi
posluchači předmětu Libozvuk jazyka v druhém dni našeho jednání. Druhým úspěchem je loňský
příspěvek doc. Ondřeje Pikáliho a prof. Lukáše Balogha o uhlíkových nanovláknech, který byl
publikován snad ve všech významnějších vědeckých periodicích. Prof. Balogh nyní usiluje o vedení
katedry nanočástic prestižního MIT.
I letošní ročník přináší s sebou velké očekávání. Poprvé jsou na programu příspěvky filosofické. O
rozšíření našeho věhlasu do zahraničí svědčí vysoká účast slovenských kolegů…
Rád bych mezi námi přivítal našeho mecenáše, pana Ing. Ivana Smolku, který by jistě rád řekl
několik slov…
Dále bych rád přivítal…

