
Pobyt na INP Greifswald

INP Greifswald, Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, je najväčší neuniverzitný
inštitút v oblasti nízkoteplotnej plazmy v Európe. Zahŕňa základný výskum a technické aplikácie. Práve
tu, v meste Greifswald, sme absolvovali v rámci stáže projektu Exit päťtýždňový pobyt (máj a jún 2012).

Náplň práce

Na začiatku pobytu sme absolvovali exkurzie do rôznych laboratórií inštitútu. Boli veľmi dobre vybavené
a bolo z nich cítiť takzvaný nemecký poriadok a precíznosť. V každom z nich sme sa stretli s miestnymi
pracovníkmi (od bakalárskych študentov vyhodnocujúcich meranie až po postdokov, doktorov a viac).
Každý z nich nám v krátkosti objasnil svoju prácu a svoj výskum. Aj na základe tohto sme si po pár
dňoch vybrali úlohy, na ktorých sme pracovali; išlo najmä o diagnostické metódy v oblasti nízkoteplotnej
plazmy.

Našou hlavnou úlohou bolo zoznámiť sa s danými témami a s prístrojami a následne vypracovať
text, ktorý by bol použitý pre ďalších študentov.

Pri získavaní nových znalostí sme mohli kedykoľvek využiť knižnicu inštitútu. Veľkosťou zodpovedala
približne starej knižnici na FEL, avšak asi aj preto, že bola zameraná užšie, bola vybavená naozaj
veľmi dobre. Možno aj z tohto dôvodu sme nemali potrebu chodiť do väčšej knižnice nachádzajúcej sa
v univerzitnom kampuse, iba niekoľko minút chôdze od INP.

Miestna „kultúraÿ

Vstup do INP bol možný každý deň v ľubovoľnom čase s pomocou kartičky – „kľúčaÿ od vstupných dverí.
Problémy s prípadnou bezpečnosťou boli riešené veľmi jednoducho a elegantne: slovami „cez víkend,
v noci, a vôbec vždy, keď ste tu sami, sa v laboratóriu nepracujeÿ. V nemeckom prostredí je takéto
upozornenie dostatočné. Bodka.

Pri pobyte na INP sme mali možnosť vidieť nie len špičkové výskumné pracovisko, ale aj pracovisko
s inou kultúrou. Pre mňa boli najprekvapujúcejšie spoločné raňajky v kuchynke/spoločenskej miestnosti.
Ten, kto mal záujem, mohol v určitom čase prísť, počas rozhovoru s ostatnými kolegami zjesť prinesené
raňajky, vypiť kávu alebo čaj. Toto som považoval za veľmi zaujímavý rituál pred začiatkom práce.

Nie je káva z automatu ako káva z automatu. Na INP bol automat na kávu v kuchynke a centy za
kávu, v závislosti na druhu kávy, sme hádzali do na nej postavenej misky. Toto je len jeden z mnohých
prejavou vzájomnej dôvery medzi ľuďmi. Osobne som z toho mal veľmi dobrý pocit a aj takéto drobnosti
mi spríjemňovali pobyt.

Na INP mali oddenelé kancelárie a laboratóriá, jedny sa nachádzali v jednom krídle budovy, druhé
v druhom. Na prvý pohľad sa toto môže zdať zbytočnosťou a neustály prechod medzi laboratóriom
a pracovňou otravným, avšak po nejakej dobe na mňa aj toto pôsobilo príjemne a mal som pocit, že
oddelenie zlepšuje schopnosť sústrediť sa na jednu činnosť.
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Doprava

Mesto Greifswald je z Prahy veľmi dobre dostupné priamym vlakom (v našom prípade EC Carl Maria
von Weber, Wien Praterstern → Stralsund/Ostseebad Binz).

V samotnom Greifswalde sme sa pohybovali výhradne pešo, alebo na bicykloch – tradícia bicyklov
v tomto meste je výrazná. Na bicykli je možné dostať sa na ľubovoľné miesto relatívne rýchlo a bezpečne.

Greifswald

Mesto Greifswald je malé mesto v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko na severe Nemecka.
Z ceľkových okolo 55 tisíc obyvateľov mesta tvorí viac než 15 tisíc študentov a zamestnancov miestnej
univerzity, takže Greifswald sa dá považovať za študentské a vedecké mesto. Ostatne, to vyjadruje aj
plný nemecký názov mesta: Universitäts- und Hansestadt Greifswald .

Greifswald je pekné mesto, avšak dosť malé. Po niekoľkých týžňoch strávených na rovnakých mies-
tach sme mali mierne stiesnený pocit. Existujú síce možnosti víkendových výletov k Baltickému moru,
avšak z dôvodu nie veľmi prívetivého počasia sme sa k nemu dostali iba minimálne. Zdá sa, že mesačný
pobyt je dlhý na to, aby sa človek v neznámom meste cítil ako „spokojný turistaÿ a krátky na to, aby
sa cítil ako „domaÿ.

Nemecký jazyk

Moje znalosti nemeckého jazyka sú minimálne, to však nebolo výrazným problémom. Pri pobyte v inšti-
túte sme mohli komunikovať takmer so všetkými anglicky, pri spoločných stretnutiach Nemci, aby sme
im rozumeli aj my, často prechádzali na angličtinu. V meste (menza, obchody, . . . ) to bolo o niečo horšie,
občas bolo pri komunikácii treba využívať gestikuláciu, ale v konečnom dôsledku ani toto nebol problém.
Sám som bol prekvapený ako málo času stačí na naučenie sa základných nemeckých slov potrebných na
najzákladnejšiu komunikáciu.

Takto som si sám na sebe vyskúšal, že ani pri neznalosti nemeckého jazyka nie je problematické
stráviť niekoľko týždňový pobyt v Nemecku.

Ubytovanie

Ubytovanie poskytnuté inštitútom bolo na vysokej úrovni. Vo vile (guesthouse) mal každý vlastnú izbu.
Spoločné priestory (kuchyňa, jedáleň, obývacia izba s televízorom) boli hojne využívané na stretávanie
sa s ďalšími študentami z iných krajín ubytovanými v guesthouse (Francúz, Číňan, Portugalec).

Za jediný nedostatok sme považovali absenciu internetového pripojenia. Signál siete eduroam bolo
možné chytiť iba s veľkými problémami a aj to iba v niektorých častiach domu. Na druhej strane, niekedy
je príjemné odpojiť sa . . .

Karol Bujaček
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