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Studium v zahraničí mne lákalo odjakživa. Nabízí unikátní možnost spojit příjemné s užitečným – 
poznat nové kraje, kulturu, naučit se cizí jazyk a především se zdokonalit ve svém oboru. 
Takovou zkušenost jsem nabyl na svých předešlých výjezdech do zahraničí. Když se proto 
naskytla v druhém ročníku mého bakalářského studia programu Kybernetika a robotika na 
Elektrotechnické fakultě ČVUT možnost přihlásit se v rámci mimoevropských bilaterálních 
dohod do výběrového řízení na vysokou školu University of Adelaide v Austrálii, neváhal jsem 
s přihláškou ani chvíli. Univerzita má obstojné místo mezi světovou konkurencí a zejména mnou 
studovaný engineering je tam na velmi vysoké úrovni. 
 
Po úspěšném absolvování výběrového řízení skládající se z motivačního dopisu, všeobecného 
testu z angličtiny a pohovoru jsem začal vyřizovat potřebné dokumenty, po internetu zažádal a 
promptně dostal australská studentská víza, zakoupil letenku Praha - Adelaide a skoro mohl 
vyrazit. Školné jsem platit nemusel, to bylo v režii dohody mezi oběma univerzitami. Jak jsem 
ale načítal čím dál více informací o životě v Austrálii, zjišťoval jsem, že mé finanční prostředky 
stěží uhradí pobyt v zemi s tak vysokými náklady na život. Začal jsem pátrat po možnostech 
spolufinancování a to byl čas, kdy jsem se dozvěděl o stipendiu Mobilita-Akce-200 na 
Elektrotechnické fakultě. Požádal jsem o příspěvek na svůj studijní výjezd do zahraničí a 
velkoryse mi byla udělena podpora na celou dobu studia. 
 
V polovině července roku 2016 jsem vstoupil na australskou půdu. Překvapilo mě znatelně 
chladnější počasí, než teplý červenec v České Republice. Musel jsem si ale zvyknout. Na jižní 
polokouli panovala právě „tuhá zima“, což zde znamená teploty kolem 10°C. Jak jsem po chvíli 
zjistil, Adelaide je na počet obyvatel skoro stejně velké jako Praha, město tak ale zdaleka 
nepůsobí. Centrum je relativně malé a člověk ho za hodinu zvládne celé obejít. Nejedná se o 
historické centrum, nejstarší budovy byly postaveny asi před 150 lety. Jde o sbírku business 
center, kanceláří a obchodů, kam většina lidí z okolí dojíždí za prací. Centrální čtvrť obepíná 
široký prstenec zeleně a kouzelně tak odděluje oblast zástavby rodinných domků, která se 
táhne donekonečna na všechny světové strany. 
 
Týden před začátkem výuky zde běží tzv. Orientation week, neboli týden nabitý informačními 
semináři, workshopy a společenskými akcemi pro nově příchozí studenty, díky nimž se člověk 
dozví vše potřebné o fungování školy, požadavcích, australské kultuře i každodenním životě 
v Adelaide. Během prvních dnů v cizím městě jsem takovou pomoc spolu s dalšími vřele ocenil. 
 
Na aklimatizaci a dospání časového posunu, který v době příletu činil sedm a půl hodiny, jsem 
měl tak akorát týden a semestr se rozběhl naplno. Studium v Austrálii se řídí podle jiného 
konceptu, než na který jsme zvyklí v ČR. Bakalářské programy trvají většinou čtyři roky, kdy 
v posledním ročníku student pracuje na výzkumném projektu, často ve skupinách. Každý 
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semestr by měl člověk zvládnout čtyři předměty, které jsou všechny shodně kreditově 
ohodnoceny a měly by tak mít ideálně stejnou míru obtížnosti. Klade se zde důraz především na 
srozumitelné předávání nových informací studentům již na přednáškách a praktických hodin či 
cvičeních je pomálu. Příklady probírané látky jsou ukázány a vysvětleny na přednáškách a 
student si látku procvičí doma při vypracovávání úkolů a semestrálních projektů. Na 
samostudium je tu kladen velký důraz a studenti si musí hlídat své zodpovědnosti. Ačkoli jsem 
ve škole na hodinách trávil méně času než v Čechách, měl jsem pocit, že zdárně vstřebávám 
minimálně stejné množství informací. 
 
Jelikož jsem v době pobytu pracoval už na individuálním projektu v rámci své chystané 
bakalářské práce, zapsal jsem si na University of Adelaide další tři předměty. Všechny přesně 
zapadaly do mého studijního plánu, což bylo mým cílem už při výběru univerzity. V kurzu 
Dynamics and Control jsme získali znalosti z oboru mechaniky a dynamické analýzy složitých 
soustrojí. Poznatky o spalovacích motorech či ozubených převodech byly využity v druhé části 
předmětu, který se zabýval způsoby automatického řízení. Během semestru proběhly praktické 
laboratoře, kdy jsem měl možnost si probíranou látku doslova osahat. Dalším z předmětů, které 
jsem si zvolil, byl Distributed Systems, jež se věnoval problematice počítačových sítí a fungování 
distribuovaných operací mezi mnoha servery a uživateli. Podmínkou absolvování byly tři 
praktické úlohy, které postupně vyplnily celý semestr, a v nichž jsem měl za úkol navrhnout, 
v Javě naprogramovat a otestovat vždy jeden typický příklad z oboru. Ukázkou může být druhý 
úkol, nad kterým jsme strávili skoro dva měsíce, a kdy výsledkem byla obdoba služby Twitter 
s fungujícími uživateli i ústředními servery. Takto komplexní problém jsem nikdy předtím neřešil 
a jsem si jist, že mé znalosti a zkušenosti s designem a realizací systémů vysoce vzrostly. Mým 
třetím předmětem byl Space Vehicle Design neboli návrh vesmírného plavidla. Postupně za celý 
semestr jsme se věnovali jednotlivým aspektům mise do vesmíru, probírali celkovou konstrukci i 
jednotlivé subsystémy na palubě družic a získali široký fyzikální aparát pro řešení komplexních 
problémů v oboru. Součástí předmětu byla i praktické laboratorní cvičení věnované simulaci 
mikrogravitace, prostředí na nižších oběžných drahách kolem Země, kdy je gravitační síla skoro 
anulována a průběh fyzikálních jevů či vlastnosti materiálů se zásadně proměňují. Během 
semestru jsme zároveň pracovali ve skupinách na designu malého satelitu podle zadaných 
požadavků mise a na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, co za problémy se na takové cestě ukrývá. 
Výsledkem práce byl formální report podle světových standardů a prezentace výsledku ve stylu 
vědecké konference. 
 
Stejně jako semestr začal dříve než v Čechách, už v červenci, tak také dříve skončil. V listopadu 
mě čekaly už jen zkoušky a o měsíc později finální výsledky z předmětů. Hodnocení je na 
University of Adelaide více postavené na práci v semestru a za jednotlivé úkoly a projekty jsem 
tak třeba nasbíral až 50% celkové známky. Mnoho předmětů, především těch humanitních, 
nemají vůbec zkoušky, ale hodnocení se staví na rozsáhlých esejích, které student průběžně píše 
v semestru. Ostatní skládají písemné zkoušky, nikdy ne ústní. V některých předmětech může mít 
student na zkoušce své poznámky a učebnice, což znamená, že škola nevede k často 
zbytečnému memorování faktů a vzorečků.  
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Po ukončení výuky jsme měli týden volno vyhrazené na studium, hezká připomínka „svaťáku“ 
před maturitou. Pak už přichází dvoutýdenní zkouškové období, ve kterém má každý předmět 
pevně dané datum a čas zkoušky a student si tak nemůže vybírat. Zkoušky probíhají v jediné 
obrovské hale, kde najednou skládá zkoušku až na 2 500 studentů z mnoha předmětů současně. 
Časový limit je většinou tři hodiny, občas jen dvě, ale jednou jsem odcházel po třech hodinách a 
studenti z jiného předmětu ještě zůstávali. Formát zkoušek byl pro mě velmi zajímavou 
zkušeností, probíhají zcela jinak než v ČR. Po uzavření studia na místní univerzitě mě čekalo 
vyřízení formálních dokumentů s ČVUT, kde mi budou uznány v Adelaide studované předměty. 
 
Austrálie je vskutku různorodá z mnoha pohledů. Vzdálenosti jsou zde pro Evropana 
nepředstavitelně velké – celá Evropa se vejde to Austrálie dvakrát! Pokud ale člověk stráví 
nějaký čas na cestě, pozná mnoho překrásných kousků přírody a místní divočiny. Symboličtí 
klokani jsou skoro na každém kroku, žije jich zde kolem 40 miliónů, dvakrát více než lidí. Pro 
milovníky zvěře je zde ale více. Člověk má šanci vidět mnoho papoušků, ptáka emu či 
vyskakovat z oceánu na obzoru velrybu. Hadům a pavoukům se zatím zdárně vyhýbám. 
 
Co se týče obyvatelstva, panuje zde velmi zajímavá situace. Austrálie je opravdu multikulturní 
zemí, potkáte tu přistěhovalce z celého světa – Asie, Evropy, Jižní i Severní Ameriky. Často je 
spíše problém potkat pravého Australana. Pro mnoho Čechů nepředstavitelné. Dům, ve kterém 
jsem bydlel, jsem sdílel s Australankou, Singapurcem a Saudským Arabem. Pronikání a vzájemné 
obohacování našich kultur skrze dlouhé diskuze či společná vaření bylo velmi obohacující. Jak je 
obyvatelstvo poskládáno z tolika různých národností, vyznání a kultur, tak všichni žijí pospolu 
v relativním míru a každý nový příchozí se tu za chvíli může cítit jako doma. Zejména Adelaide 
pulzuje pozitivní energií. Lidé na ulici se na vás usmívají, nikdo netroubí ani nenadává. 
 
Samostatnou kapitolou je pak australská verze angličtiny, která je opravdu svérázná. Ačkoli jsem 
si v anglickém jazyce celkem jistý, trvalo mi několik týdnů, než jsem pronikl do „australštiny“. 
Místní mluví rychle, často zkracují a spojují jednotlivá slova a celé věty pak zní jako jedno dlouhé 
sousloví. Používají množství zdrobnělin. Typický australský přízvuk sestává z všemožných 
kombinací samohlásek i zvedání hlasu ke konci každé věty jako při otázce. Ilustrací budiž třeba 
slovo odpoledne, v angličtině afternoon, v Austrálii jedině arvo. Austrálii samotné se tu říká Oz a 
její obyvatel je pak Aussie. Vždy jsem se ale bez problémů domluvil, místní jsou velmi otevření a 
nápomocní, když vidí, že jste ztraceni. Teď tak spíše čekám, jak se za dobu, co jsem zde strávil, 
proměnila má vlastní angličtina. 
 
 
 
Semestr studia na University of Adelaide byl pro mě nesmírně bohatou zkušeností. Nabyl jsem 
široké spektrum nových znalostí, ocenil cizí vzdělávací systém a vyjasnil si představy, kam bych 
se chtěl dále studijně ubírat. Můj pohled na svět se zase jednou proměnil a rozevřely se přede 
mnou nové profesní i osobní obzory. To vše by nebylo možné bez pomoci stipendia        
Mobilita-Akce-200 a tímto bych panu děkanovi a Elektrotechnické fakultě ČVUT rád poděkoval 
za pomoc při naplňování mého snu. Velmi si toho vážím. 


