Follow your dreams - Vědecký pobyt Daniely Šimčíkové na Yale University
Jaký je pobyt na jedné z nejlepších univerzit na světě? Úplně normální, tedy v mezinárodním měřítku 
Musím přiznat, že o Yale jsem snila už jako malá holka díky seriálu Gilmore girls, kde se hlavní hrdinka rozhoduje mezi
studiem na Harvardu a na Yale. Yale v New Havenu, tedy jejím rodném Connecticutu, nakonec zvítězí. Myslím, že ty
důvody jsem pochopila až tady. New Haven je necelé dvě hodiny autem od New Yorku na jednu stranu a Bostonu na
druhou, což jistě přispívá k rodinné atmosféře. Jelikož se jedná o jednu z nejstarších amerických univerzit, tak kampus je
skutečně krásný. Navíc všude je neskutečné množství zeleně, a teď na jaře všechno nádherně kvete.
Co se týče vědecké komunity na Yale, resp. School of Medicine, tak tu tvoří především Američané. Laboratoř Karly
Neugebauer, kde pracuji, je výjimkou, protože většina členů jsou Evropané. Po mé předchozí zkušenosti z EMBL,
Heidelberg mě styl práce tolik nepřekvapil. Výrazný je důraz na samostatnost a neustálé posouvání svých limitů, v
podstatě neexistuje říct, že není možné se něco naučit. Prostředí je to nesmírně kreativní, podporující, plné nápadů,
meetingů. Důležité jsou prezentační schopnosti a schopnost obhájit a diskutovat svůj postup a názor. Co obdivuji asi
nejvíc a přijde mi, že to u nás neumíme, je schopnost přijímat kritiku a taky si o ni říct. To je to, co nejvíc posouvá
všechny dopředu. Dále je tu samozřejmě diametrálně lepší přístup k ženám, „pánský klub“ se jim daří úspěšně infiltrovat
a ženy zde nezastávají jen symbolické funkce, o které muži nemají zájem. Další věc, která mě úplně dostala, je vstřícnost
všech. To je ze všech mých zkušeností jednoznačně tady nejlepší přístup.
Máme se opravdu hodně co učit, od přístupu ke studentům, hlavně PhD. studentům, přes vědecký přístup a
zodpovědnost ke společnosti. Určitě mě to inspirovalo ke spoustě pozitivních změn v naší laboratoři na budově X 
Jinak můj pobyt je ve volném čase spojen také s prozkoumáváním Nové Anglie. S manželem, dětmi a psem jsme si nejvíc
zamilovali Maine, kde se vaří humři v sezóně na každém kroku, a pobřeží východního Connecticutu a Rhode Islandu. Pro
mě byla zážitkem oslava Dne nezávislosti ve Philadelphii. A samozřejmě zvláštní místo zaujme v mém srdci New York.
Vědecký pobyt na Yale je pro mě po profesní i osobní stránce splněným snem. Z mé zkušenosti mohu tedy jen říct: Jděte
za svými sny, protože to stojí za to!

