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Zpráva ze zahraniční stáže v Leiden University, Nizozemsko 

V akademickém roce 2015/2016 jsem se zúčastnila zahraniční stáže na univerzitě v Leidnu, Nizozemsko. 

Pracovala jsem na vlastním projektu na oddělení Analytical Biosciences, LACDR, Faculty of Science. Toto 

pracoviště jsem si vybrala vzhledem k mému tématu dizertační práce o ultraslabé fotonové emisi (UPE). 

Pro tuto skupinu jsem navrhovala světlotěsnou komoru pro měření UPE pomocí CCD kamery ve které 

jsem také prováděla moje experimenty. 

Cesta:  
Jako dopravní spojení jsem si vybrala letadlo, protože je nejrychlejší a při včasném nákupu letenek 

vychází i cenově velmi přívětivě. Letěla jsem přímým letem z Prahy do Amsterdamu, který trval zhruba 

hodinu a čtvrt. Dále jsem pak pokračovala vlakem z Amsterdamu do Leidenu, který je vzdálen pouhých 

20 minut. Do Nizozemska se dá také cestovat autobusem (přímo) či vlakem (přestup). Obě varianty trvají 

přibližně stejně kolem 13 hodin, kde autobus vychází levněji. 

Ubytování: 

Ubytování mi bylo zajištěno univerzitou v ulici Smaragdlaan pod organizací Duwo. Apartmán složený 

z jednoho velkého pokoje, malé kuchyně a koupelny jsem sdílela s čínskou studentkou magisterského 

studia. Univerzita mi přiobjednala lůžkoviny a základní kuchyňské vybavení, které není v základní ceně 

ubytování. Na pokoji byla pouze jedna internetová přípojka, proto jsem si musela sehnat router. 

Jídlo: 

Potravinových obchodních řetězců je zde několik např. Jumbo, Aldi, Albert Hein, a jiné. Výběr závisí na 

poloze k vašemu místu pobytu, ceny jsou v nich totiž velmi podobné. Otevírací doba je buď do 18:00 či 

20:00. Cenově zde vycházejí potraviny až dvojnásobně dráž, ale jejich kvalita je lepší. O Nizozemcích je 

také známo, že vaření moc neholdují. K obědu zde všichni pojídají studená jídla nejběžněji obložené 

housky. Nemají zde menzy, ale mají zde společný prostor pro oběd, který připomíná naše kantýny, kde je 

možné koupit právě obložené housky, polévku, vařená vejce, sušenky a jiné. Já osobně jsem ji nikdy 

nevyužila a obědy jsem si připravovala sama doma. Večeře jí teplé, velmi oblíbené jsou různé výrobky 

z mletého masa s kaší. 

 

Město a doprava: 

Město Leiden je univerzitním městem a tudíž má mnoho budov po celém městě. Moje budova je 

soustředěna v bio science parku, kde se nacházejí nové moderní budovy. Jako způsob dopravy jsem 

zvolila kolo, které je zde velmi populární. Výhodou je, že se dá koupit za příznivou cenu a potom se dá i za 

stejnou cenu prodat. Během mého pobytu jsem nepotřebovala využít veřejnou městkou dopravu, je zde 

totiž pravidlem, že se na kole jezdí za jakéhokoliv počasí. Kolo lze sehnat na internetových stránkách 

Leiden university na facebooku nebo v opravnách kol, kde nabízejí použitá kola za příznivou cenu. 

Administrativa a internet: 

Jelikož jsem studentkou doktorského studia a délka pobytu trvala 4 měsíce, stala jsem se řádným členem 

univerzity. Byla mi vystavena karta jako ostatním studentům, která opravňuje vstup do budovy. Tím jsem 

získala i některé studentské výhody. Jako všude jinde zde mají síť eduroam, ke které jsem použila stejné 

přihlašovací údaje jako v Čechách. 
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Lidé a jazyk: 

V Nizozemsku jsem neměla problém se domluvit anglicky. Holanďani jsou velmi jazykově zdatní, což 

vyplývá z jejich historie. Zajímavostí je, že pořady z anglicky hovořících zemí se nepřekládají, pouze se 

opatřují holandskými titulky. Lidé jsou to přátelští, rádi pomůžou, ale přeci jenom si drží osobní odstup. 

Na univerzitě je velký počet zahraničních studentů, takže většina konverzací probíhá v angličtině. 

Náplň práce: 

Mojí pracovní náplní bylo pokusit se získat obrázky UPE emise z lidské kůže, která souvisí s tématem mé 
disertační práce. Na vývoji protokolu jsem pracovala sama. Prvním úkolem byla změna měřícího systému 
a zprovoznění termoregulace, což se povedlo. Dále jsem navrhla protokol na získávání UPE obrázků 
pomocí CCD kamery. Dále byly naměřeny lokální změny oxidativního stresu na kůži. Výstupem by měl být 
článek v impaktovaném časopise. Na institut jsem docházela mezi 6:30-7:00 a odcházela mezi 17:00 – 
18:30 podle potřeby.  
 
Volný čas: 
Svůj volný čas jsem vyplňovala různými sporty, které jsem navštěvovala v místním sport centru, který 

patří k univerzitě. Tyto sportovní aktivity jsou v rámci členství, které jsem si musela zaplatit. Dále jsem 

navštívila zajímavá města Amsterdam, Utrecht, Haag, Rotterdam a Delf. 

 

Závěr: 

Zahraniční stáž na nejstarší univerzitě v Nizozemsku byla pro mne velkým přínosem. Poznala jsem nové 

pracoviště a vědecké pracovníky. Během mého pobytu jsem se zúčastnila i pravidelných týdenních 

schůzek, kde se vždy prezentoval projekt jednoho studenta. Výstupem stáže bylo seznámení se s novým 

měřícím systémem UPE a nasbírání velmi zajímavých dat pro sepsání článku.  

Touto cestou bych chtěla poděkovat svému školiteli specialistovi doktoru Michalu Cifrovi, který pomohl 

vybrat místo a vymyslet náplň práce, dále svému školiteli profesoru Sovkovi, který můj výjezd podpořil a 

fakultě Elektrotechnické, ČVUT, která mi pomohla s finančním zajištěním této pro mě velmi důležité 

zkušenosti.  
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