
Zpráva o pobytu na Middle East Technical University, Ankara, Turecko

Na této  univerzitě  jsem strávil  rok  a  tak  něco  málo  o  ní.  METU je  nejlepší  technická 
univerzita v Turecku a dle žebříčku [1] je 177. nejlepší technickou univerzitou na světe, žebříčěk 
sestavený dle subjektivního hodnocení akademiků staví METU jako 60. nejlepší. Výuka je pouze v 
angličtině a to i pro Turky(pozůstatek Američanů, kteří univerzitu velmi rozvinuli). Na METU je 
přijímáno méně jak 2% uchazečů a celkově v nevelkých počtech. Do oborů se přijímá zhruba 40 
studentů, přičemž v tomto roce se na METU hlásilo cca 450 000 lidí. Studenti mi přijdou mnohem 
více zaujati výukou a nikdy jsem na přednáškách neviděl nikoho pospávat, nedávat pozor, odcházet 
v půlce atp. Docházka se dělá i na přednáškách. Hlavní kampus je situován v Ankaře, na kopci s 
výhledem na město. První věc která Čechy zaujme hned po příjezdu je velikost (rozloha 45 km2). 
Celý kampus je takové městečko s vlastním obchodním domem, restauracemi, bankou, kinem atd.. 
METU má několik desítek budov, jen můj Department of Electrical Engineering jich má 5. Všude je 
spousta  zeleně a parků, v podstatě  to  budí  dojem, že je kampus zasazen do lesa.  To je hlavně 
výsledek velké snahy studentů, kteří v 60. letech vysadili tisíce stromků. Když je příjemné počasí, 
můžete vidět stovky studentů posedávat na trávnicích, v kavárnách a prostě všude kde se dá. Uvnitř  
kampusu je  i  autobusová doprava,  to  aby studenti  nemuseli  přebíhat  mezi  budovami  například 
20minut. Předměty se vyučují stylem, že každý týden máte 3 a více hodinovou přednášku a k tomu 
dostanete úkoly na doma, testy v průběhu semestru a zkouška na konci semestru samozřejmě nesmí 
chybět. 

Zkouškové navazuje hned na konec výuky a je jen 2 týdny dlouhé. Termíny zkoušek jsou 
pevně vypsány, nemůžete si termín volit, a na každou zkoušku máte jen jeden pokus. Tak se mi 
stalo, že jsem měl 4 zkoušky během prvních 3 dnů zkouškového. Během semestru se píšou 1-2 
testy, midtermy, a každý na 100min a náročností odpovídá  zkouškám na ČVUT. Známkování je tu 
trošku  odlišné.  Podle  amerického  stylu  se  píšou  midtermy(1-2  testy  během  semestru)  a  pak 
final(konečná písemka). Final se dá ještě opravovit při Resit exam, ale tu nemá učitel povinnost 
vyhlásit.  K  absolvování  předmětu  musíte  mít  60%  bodů  na  bakaláři  a  70% na  magistru.   K 
úspěšnému získání diplomu musíte mít průměr (GPA) menší než 2.0. Celé to na mě působí dojmem 
profesionality. Všechny informace jsou přehledné a dostupné během pár kliknutí. Přednášejí pouze 
docenti a profesoři, a pokud někdo chce dělat akademickou karíéru a vyučovat na METU, musí mít 
Phd. z některé z  lepších amerických(či  britských)  univerzit..  METU upřednostňuje kvalitu před 
kvantitou. Jak jsem psal, v každém oboru je maximálně okolo 40 studentů, spíše méně. Obecně 
bych řekl, že kvalita výuky na METU je o dost vyšší než na ČVUT. METU jde cestou hluboké 
teorie,  vysoké matematiky a komplexních znalostí,  kdy se snaží aby studenti  opravdu pochopili 
problematiku do hloubky. Tento přístup si může dovolit neboť na METU opravdu studují jen ti lepší 
studenti z lepších. Na praktické znalosti (ovládat přístroj) se tolik nelpí, protože se očekává, že ty se 
rychle naučíte v praxi, ale hluboké teoretické znalosti máte mít právě z výuky. S ostatními Čechy 
(architektura, VŠCHT) na METU jsme se shodli, že každý z nás musí věnovat výuce více času a 
úsilí  než  doma.  Proto  bych chtěl   zmínit,  že  METU je  úžasná  škola  s  vysokým standartem a 
jedinečným prostředím, ale není pro studenty, kteří chtějí jet na Erasmus „na dovolenou“.

Stravování v kampusu je odlišné. Menz je nedostatek a jsou malé. Navíc vyučovací hodiny 
začínají  a  končí  ve  stejný  čas  pro  většinu  fakult.  Takže  v  době  oběda  se  u  jídelny  vytvoří  
několikasethlavá  fronta.  Proto  jsou  menzy  suplovány  restauracemi,  kdy  v  každé  budově  je 
restaurace nebo bufet.  Je tu také jedna budova, která je naplěna jen resturacemi a bistry.  Třeba 
kebab restaurace má terasu pro 200 lidí, ale na místo si občas musíte i počkat. Na METU je velké  
množství studentských spolků, proto byla univerzita vyhlášena jako společensky nejaktivnější a s 
nejlepším studentským životem v Turecku. Organizovaně i neorganizovaně se tu můžete věnovat 
prakticky čemukoliv,  nejviditelnější  částí  je  však  politika.  Dokonce METU pořádá  vlastní  jarní 
festival v délce 4 dnů na který mohou jen studenti a absolventi (je v kampusu) a účastní se ho každý 
rok okolo 20 000 lidí.

Univerzita se hodně kloní do leva (je to nejlevicovější univerzita v Turecku a skoro každý 
den jsou na "náměstíčku" stánky s dobrovolníky, kteří se snaží upozornit  na aktuální problémy, 
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politickou situaci a nebo jen tak propagovat marxismus. Konají se demonstrace a to i neklidné, kdy 
dochází ke srážkám s policií[2]. Vláda nedávno postavila dálnici skrz kampus METU což vedlo k 
protestům a to i násilným. K jednomu jsem se nachomítl čistě náhodou(procházel jsem okolo) a byl 
jsem zasažen slzným plynem. 

Koleje jsou striktně oddělené na pánské a dámské, smíšená je jen jedna kolej. Večerka je ve 
23-24h. Návštěvy jsou zakázány.

Jak už jsem psal, METU je nejlepší technická univerzita v Turecku. Na mojí fakultě jsem 
měl  i  spolužáky,  kteří  byli  přijati  na  Stanford,  ale  zůstali  na  METU.  Většina  studentů  v 
magisterských programech už pracuje a polovina mých spolužáků pracuje ve zbrojním průmysl 
(radary, komunikace, raketové systémy). Nástupní platy studentů začínají okolo 30tis. a když jsem 
se jich ptal, jestli nemají problém skloubit studium a práci tak se na mě trošku udiveně podívali,  
protože zde se silně podporují všichni zaměstnanci, aby se nadále vzdělávali.  A studenti nemají 
problém, ze začátku je vodí za ručičku a starají se o ně, protože společnosti vědí, že si musí zajistit 
dostatek mladých inženýru pro rozvoj svojí společnosti.

Finance z Erasmus grantu přidělené pro Turecko jsou studenty označovány jako „survival“. 
Vystačí  Vám na přežití,  ale  pokud chcete  jezdit  na výlety,  poznávat  zemi atd.  musíte mít  další 
vlastní zdroje.

Turecko je jakási brána mezi kontinenty. Z Evropy se koukáte do Asie a z Asie do Evropy. 
Typickým příkladem může být kuchyně. V Turecku zdomácněly pokrmy jak evropské, asijské tak i 
africké. Popisovat Turky asi moc nemá smysl, jsou k nerozeznání od dalších národu středozemního 
moře.  Jsou  upovídaní  a  veselí.  Rádi  jí,  stolování  je  spíše  jako  koníček,  není  nic  neobvyklého 
posedět na obědě třeba hodinu. To je taky jedna z příčin proč na úřadech a všude mají polední 
přestávku rozhodně delší než 30min (klidně i 2hod) :) Turecko už rozhodně nepatří k rozvojovým 
zemím jak si kdekdo myslí. Turci si vytyčili cíl dostat se do společenství vyspělých ekonomik G-20. 
Životní úroveň je o něco nižší než v ČR, ale vůbec ne špatná. Ve velkých městech v západní a jižní 
části Turecka (Istanbul, Izmir, Ankara atd.) se společenská pravidla a vztahy mezi lidmi velmi blíží 
evropským zvyklostem. Sám musím říci, že mě překvapila čistota městské části v které žiji, a to  
jsem byl i svědkem konání skupinky metařu, která jen metla vodu z chodníku. 

Problémy. V Turecku se docela často protestuje a zásah úřadů býva nemilosrdný. V Turecku 
žije početná minorita Kurdů (Kürts) (17%), která je utlačována. Donedávna bylo i trestné mluvit 
veřejně  kurdsky.  Situace  se postupně lepší  a  tak tento na  světě  největší  národ(40 milionú)  bez 
vlastního státu konečně získává práva, jako například výuku v kurdštině. Každý ať si na Kurdskou 
otázku  udělá  názor  sám,  asi  každý  národ  má  právo  na  svojí  zemi,  nicméně  většina  Turecka 
kategoricky odmítá odtržení byť jen jednoho metru svojí vlasti.

Turecko je sice islámská země, nicméně přísně sekulární. K odluce církve od státu došlo při 
vyhlášení Turecké republiky a velkou měrou se o to zasloužil zakladatel Ataturk [3]. Turkové sice 
považují náboženství za svoji osobní věc, nicméně v historii periodicky dochází ke snahám Islámu 
o získání kontroly nad státem. Tomuto proudu se silně staví armáda, která je garantem sekulárního 
zřízení.  Tedy Turecko je celkem liberální a  ve velkých městech běžně vidíte  lidi  popíjet  a to  i 
ženy. Turecko  bylo  už  od  jeho  založení  parlamentní  demokracií.  Nicméně  situace  nebyla  vždy 
růžová. Například v pozdních 70. letech zuřila v ulicích "měkká válka" mezi pravicí a levicí[4], kdy 
docházelo k politickým vraždám (≈ 10 každý den) a to i mezi studenty. Turecká vláda, víceméně 
pravicová,  neměla  zrovna  v  lásce  mojí  univerzitu  -  METU,  která  je  i  dosud  nejlevicovější 
univerzitou  v  Turecku  a  líhní  levicových  intelektuálů.  Po  několika  letech  násilností  se  armáda 
rozhodla  ukončit  neschopnost  politické  garnitury  zajistit  bezpečnost  a  sama  převzala  moc.  Po 
vojenském puči [5] nastala  spirála  "čistek",  kdy bylo uvězněno na 500 000 lidí  a  odhadem 1,5 
milionu se dostalo na "černou listinu". Tato krvavá represe zajistila klid v zemi a armáda po čase 
uvolnila otěže a předala moc zástupcům lidu.  

Dnes je Turecko moderní zemí a po Izraeli druhou nejvyspělejší zemí na Blízkém východě. 
Například kvalita služeb v autobusové dopravě je znatelně lepší než v ČR a životní úroveň je ve 
městech vyšší než v některých státech EU jako např. Rumunsko či Bulharsko. Turecko je obrovská 

http://en.wikipedia.org/wiki/1980_Turkish_coup_d'%C3%A9tat
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_violence_in_Turkey_(1976%E2%80%931980)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ataturk
http://libcom.org/blog/turkish-state-unprovoked-brutality-against-students-25122012


země se spoustu nádherných přírodních památek. Také Turecko bylo centrem několika civilizací a 
pokud máte rádí poznávání rozhodně se do Turecka vyplatí přijet, je tu opravdu hodně věcí k vidění  
a navíc každá část země je velmi odlišná.

METU:
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Technical_University
Kampus: http://map.metu.edu.tr/category/3/academic-buildings

[1]http://www.topuniversities.com/university-rankings/faculty-rankings/engineering-and-
technology/2013
[2]http://libcom.org/blog/turkish-state-unprovoked-brutality-against-students-25122012 
[3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Ataturk 
[4]http://en.wikipedia.org/wiki/Political_violence_in_Turkey_(1976%E2%80%931980) 
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/1980_Turkish_coup_d%27%C3%A9tat 

http://en.wikipedia.org/wiki/1980_Turkish_coup_d'%C3%A9tat
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_violence_in_Turkey_(1976%E2%80%931980
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ataturk
http://libcom.org/blog/turkish-state-unprovoked-brutality-against-students-25122012
http://www.topuniversities.com/university-rankings/faculty-rankings/engineering-and-technology/2013
http://www.topuniversities.com/university-rankings/faculty-rankings/engineering-and-technology/2013
http://map.metu.edu.tr/category/3/academic-buildings
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Technical_University

