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Všechno má své pro a proti 

Pro 

• univerzita 

• věda 

• lidi 

• colleges 

 

 

• spolky 

• otevírá nové dveře 

• … 

 

 





Všechno má své pro a proti 

(a ty jsou navzájem mísitelné) 

Proti 

• jinačí kultura 

• vzdálenost od ČR 

• … 

 





Jak to normálně funguje v Anglii? 



Moje PhD v číslech 

a) Přihlášek: 1, nabídek: 1 

b) Délka: 4 roky (standard 3-4) + obhajoba + … 

c) Velikost skupiny: 25-35 (na začátku) 

      15-20 (na konci) 

   

 



Moje PhD v číslech 

d) Kolik prvoautorských článků je potřeba? 0 

     Kolik jsem měl já? 2 (+3) 

     Kolik je průměr? 0-2 (skupina), 1-3 (obecně) 

e) Plat: ~1250 £ (minimum) + přivýdělky 

     Ubytování: 400-700 £ 

     Pizza: 8-15 £     Kafe: 2-4 £     Pivo: 3-5 £  

 

   

 



 
Měli byste jít 
na PhD ven ? 



 
To si opravdu musíte 

rozmyslet Vy! 



Všechno má své pro a proti 

 

a 

 

Být na správném místě 

ve správné chvílí 

 



• Zahoďte jakékoli předsudky 



• Skupina/vedoucí jsou pro každodenní 

život daleko důležitější než univerzita 



• Věřte si! 

• Zkoušet, zkoušet a zkoušet… 

• Pokud opravdu víte kam, stáž je 

většinou velké plus 



• Ptejte se lidí, snažte se zjistit co 

nejvíce o vedoucím/skupině/… 

• Články jsou většinou velké plus 

• Známky jsou venku daleko důležitější 

než v Česku 



• Možností je hodně, stačí je hledat! 

www.ru.nl/science/spectroscopy-and-catalysis/ 

Prof Jana Roithová 

Radboud University 

PhD pozice (přihláška do 21.10) 



 Trošku hereticky na závěr 

• Česko je moc fajn země 

• dají se tady najít skvělé skupiny 

• můžete vyjet až na postdoca 

 

 

 



Hodně štěstí! 


