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Před odjezdem 
 Přípravy: Za účelem prohloubení svých výzkumných zkušeností jsem se rozhodl, že po 

obhájení odborné studie a tím po ukončení studijní etapy strávím alespoň tři měsíce 
na prestižní zahraniční univerzitě. Doporučení kontaktovat Dr. Milocha 
z Universitetet i Oslo (dále jen UiO) jsem obdržel od profesorky Fredriksen 
z Universitetet i Tromsø (UiT). UiO je velmi dobře hodnocena a v uznávaných 
žebříčcích se umísťuje v druhé padesátce všech univerzit, přesto s touto univerzitou 
nemá FEL ČVUT navázanou silnou spolupráci (nebo jsem o ní aspoň v době odjezdu 
nevěděl). Vzhledem k tomu, že skupina fyziky plazmatu a kosmické fyziky klade velký 
důraz na navazování zahraniční spolupráce a vědecké změření Dr. Milocha se 
překrývá s mým, byla moje žádost o odbornou stáž na jeho pracovišti vyhodnocena 
kladně.  

 Rozpočet: Na náklady spojené s ubytováním, cestováním a pojištěním jsem si vyčlenil 
ve svém SGS grantu 70 tis. Kč. Na náklady spojené se stravováním jsem obdržel 
podporu z projektu Mobilita 200 ve výši 30 tis. Kč. Délku stáže jsem naplánoval na 
14 týdnů a to v termínu od 15.8. do 21.11. Do Oslo jsem cestoval letecky, protože se 
jedná o cenově nejvýhodnější způsob dopravy. 

Život v Norsku 

 Ubytování: V Oslo mi zajistila katedra fyziky UiO ubytování na kolejích. Bohužel 
smlouvu na ubytování nelze uzavřít od kteréhokoliv dne, ale pouze od prvního nebo 
šestnáctého dne v měsíci. Z důvodu úspor jsem tedy zvolil přespání jedné noci 
v hotelu. Hotely v Oslo jsou velmi drahé, naštěstí se mi podařilo sehnat nějakou akční 
nabídku a tak cena za jednu noc mě vyšla jen na částku 525 NOK. Druhý den jsem se 
již ubytoval na koleji. Koleje si drží vyšší standard než koleje v ČR – jen výjimečně lze 
narazit na vícelůžkový pokoj, nebo ubytování kde je koupelna sdílena více než dvěma 
lidmi. Celková dispozice pokoje byla také lepší než na kolejích v ČR. Nicméně i přes 
tyto výhody jsem musel zainvestovat do rolet, neb žaluzie, kterými byl pokoj vybaven, 
byly nefunkční. Na kolejích nejsou k dispozici lůžkoviny, a to ani pro přijíždějící 
zahraniční studenty, takže je potřeba přivézt si s sebou (nebo koupit na místě) 
kompletní sadu lůžkovin. Za kolej jsem platil nájem 4473 NOK včetně energií. Tato 
cena je o 20 % větší než cena pro studenty bakalářských a magisterských programů. 
Ohledně cen si troufnu tvrdit, že Norsko je nejdražší zemí Evropy. Nominálně ceny 



potravin a služeb odpovídají cenám v ČR, leč měnový kurz fluktuuje okolo 3,4 CZK za 
1 NOK. Vše je tedy pro českého člověka 3,4 krát dražší.  

 Stravování: Co se týče stravování, něco jako menzy zde nefunguje, takže i když 
v Kringsjå (lokalita kde jsem bydlel), bylo ubytováno víc než tisíc studentů, 
nenacházelo se poblíž žádné stravovací zařízení. Oproti tomu v areálu univerzity bylo 
několik bister a jedna velká jídelna, která prodávala jídla za studentské ceny (okolo 
50 NOK za hlavní chod). Průměrná denní útrata za jídlo se u mě pohybovala okolo 
100 NOK. V restauracích se ceny jídel pohybují od 100 NOK za hlavní chod 
v přistěhovaleckých čtvrtích (pakistánská, indická kuchyně) až po 800 NOK v lepších 
restauracích na turisticky frekventovaných místech (Holmenkollen apod.). Obecně lze 
říci, že v obchodech jsou výrobky z masa a maso o mnoho dražší než bezmasé 
potraviny. 

 Volnočasové aktivity: Odkudkoliv v Oslo je to kousek do přírody. Já měl navíc tu 
výhodu, že čtvrť Kringsjå se nachází na samém okraji města. Vzhledem k tomu, že 
Oslo je poměrně malé město, je jasné, že turistika v okolní kopcovité krajině je 
skvělou volnočasovou relaxační aktivitou. V okolí Oslo je spousta jezer ukrytých 
v lesích, kterými vedou dobře značené turistické trasy. Jen je potřeba rozlišit trasy pro 
běžkaře a pěší, protože běžkařské vedou klidně přes močály. 

Práce na univerzitě 

 1. etapa: Do práce jsem byl zapojen hned druhý den po svém příjezdu. Vše bylo 
připravené, tzn. měl jsem místo v kanceláři, přidělené PC, zařízený účet na počítačové 
síti a během půl hodiny od příchodu i zařízené klíče a přístupovou kartu. Vzhledem 
k tomu, že jsme začínali nový projekt, byl start v práci jednodušší. Projekt se týkal 
výzkumu vlivu typu srážek na srážkové plazmové nestability pomocí numerických 
simulací. K simulacím jsme využívali PIC kód vytvořený na tamním pracovišti. Abych 
mohl simulace i sám spouštět, získal jsem přístup na superpočítač ABEL a přibližně 
20 tis. jádrohodin k dispozici. Úplně ze začátku jsem dostal za úkol nastudovat 
problematiku srážkových nestabilit, které pro mě byly novou látkou. Během této fáze 
jsem nejvíc ocenil skvělý přístup jak Dr. Milocha tak vedoucího plazmatické skupiny 
prof. Pécseliho, jež se mnou konzultovali pokaždé, kdy to bylo potřeba. 

 2. etapa: Po studijní fázi jsme přešli na vlastní numerické simulace. Jedna simulace 
trvala v průměru dva až čtyři dny a během doby, kdy simulace běžely, jsem se na 
testovacím souboru dat učil tato data zpracovat. K tomu jsem využíval různé 
softwarové nástroje jako IDL nebo Mathematicu, ve kterých jsem programoval kódy 
na automatické zpracování výsledků. Na konci září jsme měli všechny simulace 
provedené a rutiny na zpracování dat předpřipravené. 

 3. etapa: V říjnu jsme se již zabývali analýzou dat ze simulací. V této fázi jsem zase 
nejvíc ocenil přístup školitele, který se mi plně věnoval. V několika případech jsme 
museli spustit nové ověřovací simulace. Když jsme měli data ze simulací zpracovaná, 
tak jsme se už jen rozhodli o konceptu článku a zhruba od začátku listopadu jsme se 
věnovali pouze práci na článku. Článek je v tuto chvíli ve stavu těsně před 
dokončením a podáním do časopisu. Krom tohoto jednoho článku máme 
nasimulovaná data na minimálně jeden další. Výzkum proto bude dále pokračovat 
a do mého plánu na další rok přibyla ještě aspoň jedna krátkodobá návštěva na UiO. 



Zhodnocení 

Stáž na UiO mě z profesního hlediska velmi obohatila, neb jsem se naučil spoustu nových 
věcí, zjistil, jak k výzkumu přistupují na jiném pracovišti, a navázal spolupráci, která se jeví, že 
bude dlouhodobá. O pokračování spolupráce jsem byl sám požádán, takže si troufám tvrdit, 
že i Dr. Miloch jako můj přímý nadřízený byl s mojí prací spokojen. Také musím ocenit jeho 
přístup během celého mého pobytu. Na našem oddělení panovala příjemná atmosféra, ve 
které se skvěle pracovalo. Co se týče osobního hlediska, tak celý pobyt byl pro mě velkým 
přínosem, protože jsem zjistil, jak funguje život v cizí zemi, jací lidé zde žijí, a v neposlední 
řadě jsem si na univerzitě vytvořil nové přátele. 
 

 


