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Moje stáž probíhala na výzkumném pracovišti Lisabonské technické university pod vedením obou profesorů, se 

kterými úzce spolupracuji již od počátku mého doktorského studia. Jednalo se již o moji druhou stáž na tomto 

pracovišti. První tři měsíce stáže jsem pobíral stipendium z Erasmus programu, výdaje zbylých tři měsíců pak byly 

hrazeny částečně z interního grantu hostitelského pracoviště a částečně z vlastních prostředků. 

Práce spočívala v aplikovaném výzkumu, který přímo souvisel s tématem mé disertační práce, tedy měřením 

tloušťky vodivých materiálů metodou vířivých proudů. Oba profesoři jsou dlouholetými odborníky v oboru 

defektoskopie vodivých materiálů tou samou metodou, což je problematika velice blízká. Jelikož jsem již měl velmi 

kladně hodnocené zkušenosti s prací v jejich týmu na jejich pracovišti, rozhodl jsem se opět po roce přesunout z 

Prahy do Lisabonu. Technická i teoretická vybavenost obou pracovišť je přibližně na stejné úrovni, rozdíl shledávám 

pouze v přístupu školitele k svému studentovi, organizaci práce v týmu a komunikaci v angličtině. Obecně řečeno, 

portugalský školitel má užší kontakt s celým týmem, čímž je jeho práce, jakožto i práce jednotlivce, častěji 

konzultována a usměrňována. Mimo výzkumné aktivity mají tamější profesoři také hlubší zájem o poznání života a 

aktivit svých studentů mimo universitu. Obě metody přístupu mají svá pro a proti, vzájemně se ale dobře doplňují a 

rozšiřují studentův náhled na řešení problematických situací nejen na poli vědeckém. 

Moje vědecké výsledky a hodnocení jsou podrobně rozepsány v certifikátu vystaveném prof. Ramos, který je 

přiložen k žádosti. Zdůraznil bych pouze přijmutí článku do žurnálu IEEE Transaction on Instrumentation and 

Measurement. Jako hlavní autor si považuji tento výstup jako nejhodnotnější úspěch mé stáže z vědeckého 

pohledu. Dílo reprezentuje výsledky naší spolupráce, jejíž publikace by bez osobní konzultace s ostatními autory 

vznikala jen velmi pomalu. 

Téměř veškerý svůj volný čas jsem trávil relaxací při sportovních aktivitách začleněný v místních  komunitách 

horolezců, cyklistů a kajakářů. Významným pomocníkem při cestách za poznáním kraje nebo kultury mi bylo auto, 

které mi také dovolilo přivést si s sebou spoustu věcí a být tak značně nezávislým. 

Na závěr bych rád uvedl můj názor na dva mýty, které se o Portugalsku tradují. I přes to, že se země bezpochyby 

zmítá ve finančních problémech, konkrétně v Lisabonu je životní úroveň celkem vysoká a město se dále rozvijí jako 

jakákoliv jiná moderní evropská metropole. Bohužel současná situace nenahrává čerstvým absolventům škol, kteří 

jsou při hledání práce nuceni opustit hranice své země a zamířit buď do vyspělejší západní Evropy nebo do raketově 

se rozvíjejících bývalých portugalských kolonií jako např. Brazílie, Angoly, Mosambiku nebo Makaa. Z pohledu 

akademického pracovníka také musím zpochybnit mýtus o nízkém pracovním vypětí. Problém bych spíše viděl v 

jeho neefektivním vynaložení. Podle obyvatel Lisabonu trápí tento neduh hlavně obyvatele venkova a malých měst. 


