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V létě 2014 jsem dostala nabídku vycestovat do zahraničí na odbornou stáž. Jelikož             

se dvěma spolužáky, Bc. Martinem Urbanem a Bc. Ondřejem Nentvichem, již delší dobu             

spolupracujeme jako tým, rozhodli jsme se společně i vyjet na stáž. S pomocí slečny Elišky               

Novákové z Czech Investu se nám podařilo získat kontakt na profesora Dr. Gaku Minorikawu              

z Tokijské univerzity Hosei. Sem nás následně pozvali na letní stáž, kterou jsme absolvovali v               

termínu 24.6.2014 - 24.9.2014, během letních prázdnin. S sebou jsme si vezli práci na              

projektu nanosatelitu, na kterém v Praze pracujeme pod vedením Ing. Ladislava Siegera,            

CSc. Cílem tohoto projektu je vyslat na oběžnou dráhu Země malou umělou družici, nesoucí              

řadu různých experimentů. Jejich výsledkem by mělo být prověření vlastností nových           

materiálů pro stavbu sond, data ryze vědeckého charakteru, týkající se záření ze Slunce a              

další údaje. 

Náš podíl na projektu sestává z návrhu a realizace několika úloh na družici,             

implementace výpočetních algoritmů a následného zpracování naměřených dat, nejprve na          

Zemi během přípravné a testovací fáze, později, doufejme, i během samotného letu. 

Na univerzitě Hosei jsme pokračovali v tomto projektu. Naším mentorem v Japonsku,            

který se nás laskavě ujal a poskytl nám prostory své laboratoře, kde jsme mohli pracovat ve                

společnosti jeho postgraduálních studentů, jakož i pomoc a odborné rady týkající se oblasti             

našeho výzkumu, se stal profesor Kazuo Yana, Ph.D. Jeho specializace je práce s daty,              

Matlabem, biomedicínskými aplikacemi a podobně. Konzultovali jsme s ním tedy především           

začátek práce, možnosti zpracování dat získaných sondou pomocí metody Fast Fourrier           

Transform. V pozdější fázi, kdy bylo zapotřebí provést implementaci softwaru do           

mikrokontroléru, naprogramovat ho a odzkoušet se signálem z generátoru, jsme získali           

možnost konzultací s dalším profesorem, Akirou Yasudou, Ph.D., jehož oborem je návrh            

elektronických systémů a je tedy blíže našemu zaměření. Vzhledem k odlišnému uspořádání            

akademického roku v Japonsku jsme také měli příležitost zúčastnit se několika přednášek v             

angličtině a nahlédnout tak do zdejšího systému výuky. 

Během stáže jsme stihli úspěšně vyřešit všechny naplánované úlohy, výsledky naší           

práce budou publikovány v závěrečné zprávě a zároveň je použijeme jako podklady pro             

odevzdání projektu v nadcházejícím zimním semestru. Rovněž jsme velice rádi, že jsme            

navázali kontakty s profesory a studenty univerzity Hosei, se kterými bychom rádi udrželi             

dobré styky a podpořili budoucí spolupráci mezi oběma mateřskými univerzitami. 

  


