
ZPRAVA O PRAXI
(prosím vyplň černým písmemo velikost poli

IAESTE 2OT2

se přizpůsobí délce vloženého textu)

Příjmení: KříŽ Jméno: Vojtěch Titul:

jíná:Vysoká škola (zkratka, prosím): CVUT Praha

Fakulta: FEL

Ročník: 1.

Specializace: Komunikace, Multim édia a Elektronika

Ref. číslo praxe: IN-2012-1041-KU

Země pobytu, město pobyu: Indie, Tamil Nadu, Karunya Nagar

Termín pobytu (od _ do): 29.6.2012 - 5.I0.20I2 počet týdnů: 14

Nutnost vízď pracovního povo lení : Studentské vízum

Cenaza jeho vyŤizení:1500 Kč

Druh./cena dopravy: Letecky / 18 855 Kč

Pojišťovnďcena pojišténi: YZP 4 9I2 Kč

Bližší geografický popis (prosím rozveď)
a) lokalizace místa
Stáž se konala v studentském městě Karunya Nagar téměř na úplném jižním konci Indie,

nejbliŽší větší město je Coimbatore, kde se nacházi i letiště (bohužel ne mezinžrodní).

Nejjednoduší doprava je letecky na nejbliŽši'mezinétrodní letiště (Bangalore nebo Chennai) a

odtud letadlem do Coimbatore' kde univetzita zajístí oďvoz na kampus. Pro zkušené

cestovatele, u kterých neltrozí takový kultumí šok se lze zBangalore dostat do Coimbatore
vlakem či autobusem a do Karunya Nagar dalším autobusem (levnější, ale o dost méně

pohodlné).

b) charakteristika' popis města
Karunya Nagar je v podstatě jen městečko vystavěné kolem univerzity' takže krom samotné

univerzity tu prakticky nic jiného není. Celé město je ze tŤí stran obehnáno vysokými horami,

což má lyborný vliv na zdejší klima, které je oproti jiným oblastem takřka ideální - velká
vedra jen občas a téměř žádný déšť'

c) popis okolní krajiny (možnosti výletů, '.' )
V okolí univerzity se nacházejí nádherné vodopády a nedaleko od Coimbatore jsou i
hinduistické chrámy. Hory v bezprostředním okolí nám nebyly doporučovány z důvodu

nebezpečné zvěře (především divokých slonů). V Coimbatore samotném bohužel mnoho míst,

které by stáIi za vidění není (krom samozřejmé typičnosti indických měst), ale s největší

pravděpodobností si oblíbíte zdejší nákupní megapoli Brookefields, která tu je něco jako

óstrůvkem západní kultury. Za da\šími místy se už musí cestovat podstatně déle (alespoň 6h),

ale zajímavá místa jsou například horská Že\ezniční vesnička ooty, chrámové město Madurai,
pláže Arabského moře u pevnostního města Kochi č:i plaže Bengálského záIÍ,u u měst

Pondicheni a Cherrrrai a přírodní rezeÍyaae. Další možnosti výletů záleží pŤevážně na Vašich
finančních možnostech. Na univerzitě se dalo domluvit na vícedenní výlety, takže ani



návštěva b;fizaié portugalské kolonie Goa (nyní asi největší turistické letovistko v Indii), či Taj

Mahalu v Agře není nómoŽná. Dobró je Že ivětší ýlety se dají udělat při troše snahy levně.

Popis praxe (prosím rozveď)
a) firma
Iiur*yu Institute of Technology & Sciences je křesťanská univerzita, takže náboženství tu na

Vás oňá všude (ostatně jako řcelé Indii). Na univerzitě studuje 8 - 10 000 studentů. Já jsem

byl na fakultě Informačních Technologií'

b) náplň práce
Ňapni by1a práce na projektu o odstraňování šumu z digitáIního obrazu (Image denoising)'

Cílem bylo napsat p'ág'á* v Matlabu' který by co nejlépe odstraňoval šu1 z obrazu' Po

dohodě úyto -óz.re prařovat v pokoji v hosteiu, takŽe jsem byl ušetřen kaŽdodenní dochazky '

c) finanční ohodnocení (příjem, byl dostačujícínamístní poměry,...)

ďooo Rs (cca 3 000 roj, aóstaor'jí.í 
''u 

*.''ší výlety, větší jsme si hradili ze svého. Ceny jsou

u spousty druhů zbožívýrazně levnější než v Evropě'

d) požadovaft jazykové znalosti
Bohatě postačí středně pokročilá angličtina, jen je nutné si zvyknout na poměrně silný indický

přízvu( pokud chcete )aujmout, *íž.t" '. nuúoit pár základních slovíček v Tamilštině, ale

není to nutné.

e) ubýování (věetně jeho ceny, kým bylo zajištěno,"')
žajišíeno zdarma úiverzitou. Kvalita nebyla nic moc - společné toalety a koupelny s

ináicqimi studenty, prakticky neustálý hluk, ale jako IAESTE studenti jsme alepoň měli

jednolížkové poťo:". Nicméně v a-oue účasti byl Ve výstavbě jiný hostel, takže je

pravděpodobné' že áalší studenti už budou bydlet v lepším. Slečny bydleli v jiném hostelu na

druhém konci kampusu a byl zde zákaz vzájemného navštěvování na hostelech, ale

samozřejmě jsme se mohli vídat ve škole a na výletech'

Společenslý život (prosím rozveď)
aj setkání se elený IAESTE (očekával Tě někdo na ietišti, byl připraven progÍam pÍo

praktikanty' jaký? ...)
Ňa letišti jsěm byl íyzvednut, jako téměř každý následující student po mne' organizace ze

strany IA|STE Karunya byť výbomá, všichni byli milí a snaŽili se nám vyjít vstříc'

Pomáhali nám organizóvat uýr.tý (některé byly i placené od IAESTE) a zatídili i některé

kulturní akce.

b) setkaní s jinými zahraničními studenty

Do Karunye jsem doraziljako první, ale hned druhý denzaÓali přibývat daiší a další studenti z

různých zemí světa - Nů*..ko, Thajsko, Mexiko' .BrazíIie, Ghana, Kazachstán, Turecko,

Polsko atd. Letos jich tam melo byt :3. v kontaktu jsme byli téměř neustále, plánovali jsme

společné výlety. le to ;eai''ečná možnost jak získat přátele z celého světa a zátovei poznat

spoustu jiných kultur. Toto byla v podstatě nejlepší část celé stáže.

c) sportovní a kulturní možnosti
Nabídka sportů tu není extra širok á, ale dá se tu provo zovat fotbal, badminton' kriket apod' Je

tu k dispozici i Posilovna.
Pokud máte zét1emo kulturní vyžítí,je možnost účastnit se každé ráno kŤesťanské besedy na

univerzitě' případně navštívit hinduistické chrámy. Nedaleko odsud je i centrum jógy'



d) možnosti stravování, popis místní kuchyně (speciality, ochutnaná národní jídla, ...)
V okolí univerzity pŤevážné indická kuchyně, takže se připravte napálivéjídlo kaŽdý den.

Indická kuchyně není špatná, a\e ona pálivost byla s přibývajícím časem čím dál větší
problém. Krom toho jídlo v jídelně bylo velmi jednotvarné (rýže, chlebová placka a kuře v
pálivé omáčce), ale dá se ne o moc dráž najíst v okolních restauracích. Sehnaní evropského
jídla byl docela problém, i přestoŽe se univerzita snažilavyjít vstříc s úpravou jídelníčku.

Možnost komunikace s ČR (internet, pošta, telefon, fax' mobil,...):
V okolí univerzity je zajištěn přístup do místní Wi-Fi sítě. Během prvních dnů je zajištěna

indická SIM karta, se kterou je í mezinárodní volání podstatně levnější, nehledě nabezplatý
internet v mobilu. Krom tohoto se dá využít i místní pošta, ale za posílání balíků jsou

poměmě velké poplatky.

Doporučení pro další studenty, kteří pojedou na toto místo:
Určitě nepodcenit očkování, poradit se v kvalitním očkovacím centru. Vzhledem k zdejší
hygieně je šance na chycení některé choroby velká' I tak se ale ner,ryhnete žaludečním
problémům. Přestože v Karunyi letos téměř nepršelo, určitě se připravit na moŽný monzun.

Dále je zbyečné s sebou brát příliš mnoho věcí, jelikož zde se dají koupit levněji. Připravit se

na pouliční dohadování o ceně a u autorikšy cenu dohodnout předem. V EU je téžké sehnat

indické rupie, takže ta cestu si s sebou vzítBwa či US dolary, v Indii je pak na každém rohu

bankomat (ATM), takŽe není problém rozměnit či vybrat rupie. Dobrý knižni průvodce je

určitě výhoda (Lonely Planet)'

Co nezapomenout s sebou:
Určitě velkou dávku nadhledu' odvahy a tolerance k jiným kulturám. Různé drobnosti z Čech
na památku jako suvenýIy pro přátele se budou velmi hodit na konci stáŽe.

Jaký byl přínos praxe pro Tebe osobně a pro Tvé znalosti:
Největší přínos byl po osobní stránce, je to jedinečnápŤíIežitost poznat Život v jiné zemi jinak

neŽ jako turista. Přínos po jazykové stránce je také ohromný' protoŽe po celou dobu pobýu
nepouŽijete rodný jazyk a vzhledem k velké diverzitě národností je možnost procvičit krom

angličtiny i například němčinu, ruštinu či španělštinu. Také je zďe přínos projektu na némž
pracujete ve škqle.

Zhodnocení spolupráce s IAESTE v dané zemi:
Výbomá' IAESTE Karunya se snažila být ve všech ohledech nápomocná.

Závěrečné zhodnocení zkušenosti s IAESTE:
Také výborná. Akceptační dokumenty byly zas|ány v dostatečném předstihu, takže vyŤízeni
víza,Ietenky a očkování nebyl problém

Email, kam se na Tebe mohou obrátit případní zájemci o informace:
ktizvojt@gmail.com

Web (Truj):

Web (Tvého zaměstnavatele v zal'raničí):
http:llkarunya.edu


