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Projev generálního ředitele Siemens Česká republika Ing. Eduarda Palíška Ph.D., MBA, 
na zahájení Slavnostního večera 6. února 2015 v Betlémské kapli spojeného s předáním Cen 

Wernera von Siemense studentům, mladým vědcům a pedagogům 
 
 
Dobrý večer dámy a pánové, jsem moc rád, že se tady po roce znovu setkáváme. 
 

Betlémská kaple je opět do posledního místečka zaplněna těmi, kdo si uvědomují, 
jak důležité je pro naši budoucnost nejen poznání jako takové, ale i schopnost hranice 
poznaného neustále posouvat. Je to dlouhý proces, který lze ve sportovní terminologii 
přirovnat ke štafetě. V ní má každý svou roli, nevyhrává jednotlivec ale celý tým. 
Jedni vyrážejí v raketovém startu, další od nich přebírají štafetový kolík, aby ho s vy-
pětím všech sil předali těm, kdo v závěrečném spurtu vítězně probíhají cílovou páskou. 
A tak je tomu i v oblasti vědy a inovací – vždyť pouze nové poznatky badatelů v zá-
kladním výzkumu otevírají brány do nových aplikací, na jejichž principech lze vyvíjet 
nová a inovovat stávající řešení. 

Štafetový závod sledujeme nejen my, nadšení diváci na tribunách, ale také, větši-
nou odněkud z ústraní, trenéři týmů. V oblasti vědy jsou těmi trenéry naši učitelé. 
A jsou to právě učitelé, jejichž zásluhy o vítězství bývají často opomíjeny. Jsem si jist, 
že národ, který si neváží svých učitelů, si nebude moci v budoucnosti vážit sám sebe. 
Učitelé vychovávají odborníky, kteří pak v ústavech Akademie věd či na univerzitách 
posouvají hranice obecného poznání, transponují poznatky mezi obory, aby inspirovali 
další odborníky ve firmách k vývoji nových produktů nebo k inovování těch stávají-
cích. 

Já dnešní den vnímám jako svátek vědců a učitelů, jako formu poděkování jim za 
to, že přes veškerou mnohdy nezasvěcenou kritiku jejich vědecké a pedagogické práce, 
udržují její vysokou a světově konkurenceschopnou úroveň. 

Je to ale svátek také vás, mladých nadějných odborníků, kteří si dnes převezmete 
svá ocenění. 

Nedávno jsem shlédl  životopisný film o Stevu Jobsovi a zaujala mě v něm jedna 
pasáž, kterou bych rád citovat: 

„Když vyrostete, říkají vám, že svět je takový jaký je a že musíte žít uvnitř tohoto 
světa, aniž byste příliš naráželi do jeho stěn. Ale takový život je velmi omezený. Život 
může být mnohem bohatší – v okamžiku, kdy přijdete na jeden prostý fakt, a sice to, 
že všechno kolem vás, to, čemu říkáte život, bylo vytvořeno lidmi, kteří nejsou o nic 
chytřejší než vy. A vy to můžete změnit, můžete to ovlivnit. Můžete vytvořit své 



vlastní věci, které pak budou ostatní lidé používat. Je třeba se zbavit chybné představy, 
že život je prostě tady a vy ho musíte pouze žít. Chopte se ho, změňte ho, zdokonalte 
ho, zanechte v něm něco. A jakmile se to naučíte, už nikdy nebudete stejní.“ 
 

Nevím, zda to Steve Jobs doopravdy řekl, ale vím, že mi tato myšlenka mluví z duše. 

Velmi si vážím všech autorů a jejich pedagogů, kteří do soutěže přihlásili své 
práce. Moc děkuji předsedům a členům odborných komisí, za jejich obětavou práci při 
výběru těch nejlepších. 
 
Těch vás, kdo se nechtějí smířit s tím, jaký svět je, ale chtějí ho chopit do vlastních 
rukou, změnit ho a nebýt stejní. A já jsem moc rád, že můžeme být svědky vašeho 
vykročení za změnou a že jsme vám v tom prvním kroku mohli pomoci. 


