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Zpráva ze zahraniční stáže v RWTH Aachen, Německo 

V letním semestru akademického roku 2013/2014 mého doktorského studia jsem se zúčastnila 

zahraniční stáže na univerzitě RWTH v Cáchách, která mi byla nabídnuta v rámci spolupráce naší fakulty s 

Helmholtzovým institutem, RWTH univerzity Aachen. Pracovala jsem na oddělení medIT, které se zabývá 

biomedicínským inženýrstvím.  

Cesta:  
Cestovat do německých Cách se dá několika způsoby, jeden z nejlevnějších způsobů je využití autobusové 

dopravy, dále je možné cestovat vlakem či letadlem. Jelikož jsem měla stejný termín stáže se slovenským 

kolegou, který cestoval autem, mohla jsem jet s ním. Cesta tam a zpět do Prahy mě celkem stála 80 eur, 

což je podobná cena jako při využití autobusové dopravy se zakoupením lístku včas. Jedna cesta autem 

s pravidelnými přestávkami trvala cca. 8 hodin. 

Ubytování: 

Spolu se slovenským kolegou jsme bydleli v apartmá Terashause, které se nachází v ulici Melatener 

strase 31. Apartmá se skládalo ze dvou velkých pokojů, dvou koupelen obsahujících záchod a sprchový 

kout a polovybavené kuchyně. V ceně bylo zahrnuto povlečení, ručníky i utěrky. Dále zde byli 4 přípojky 

na internet, které se nacházeli pouze v jednom z pokojů, kabely pro připojení nám zapůjčili. 

Administrativa a internet: 

Jelikož jsem již studentkou doktorského studia a délka pobytu byla pouze 33 dnů, z administrativních věcí 

jsem nemusela řešit nic. V termínu mé stáže navíc bylo zkouškové období, takže jsem se nemohla 

navštěvovat výuku. Bylo mi však řečeno, že kdybych tu byla v řádném semestru, mohla bych si vybrat 

jakýkoliv předmět a navštěvovat ho. Jediné co jsem si musela zařídit, byl přístup na internet a klíč do 

kanceláře, s čímž mi domácí doktorandi (asistenti) ochotně pomohli. Zajímavostí je, že používají síť 

eduroam, ale mají ji blokovanou. Je možné se na ní přihlásit pouze přes účet jejich univerzity, který vám 

musí být založen.  

Jídlo: 

Potravinových obchodních řetězců je zde několik např. Kaufland, Aldi, Hit, Lidl a jiné. Výběr závisí na 

poloze k vašemu místu pobytu, ceny jsou v nich totiž velmi podobné. Důležité je dávat si  pozor na  

čas, kdy obchody zavírají, většina totiž končí ve 20:00 ale např. Kaufland má až do 22:30. V neděli a o 

svátcích bývají obchody zavřené. 

Co se týká obědů, je zde možnost navštěvovat menzy univerzity, které jsou rozmístěny různě po 

celém městě, stejně jako budovy školy. Nejblíže mému institutu byla menza Vita. Na oběd se tu chodí 

brzo kolem půl 12 a to ze stejného důvodu jako u nás, mají zde hodně studentů. Na výběr je vždy jedno 

masité jídlo, vegetariánské jídlo, těstoviny, wok kuchyně, pizza, polévky, různé saláty, teplá jídla ze 

zeleniny a sladké pochutiny. Cena jídla se pohybuje mezi 1.80 až 3.50 euro za hlavní jídlo, pití a saláty se 

připlácí. Je výhodné si s sebou vzít ISIC kartu, která slouží k potvrzení statusu studenta a student na ni má 

slevu, ostatní návštěvníci připlácí 1.50 euro. Jídlo je zde ve výsledku dražší, ale o dost kvalitnější. 

Areál školy: 

Město Aachen je univerzitním městem a dá se říct, že je škola rozčleněna po celém městě. Bylo mi 

řečeno, že studenti zapsaní do semestru, musí zaplatit určitý poplatek a v ceně je i permanentka na 

městskou hromadnou dopravu, takže nebude problém se kamkoliv včas dostat. Mnoho studentů to řeší 

například cestováním na kole. Já osobně chodila všude pěšky. 
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Lidé a jazyk: 

V Německu jsem neměla problém se domluvit anglicky. Němci jsou jazykově velmi zdatní, dá se pomocí 

ní domluvit i v obchodech či památkách. Lidé jsou zde přátelští, rádi pomůžou. Všimla jsem si, že tvrdě 

pracují a i přestože se tváří vážně, jsou dobrosrdeční.  

Náplň práce: 

Mojí pracovní náplní bylo vytvořit optický model tkáně, který souvisí s tématem mé disertační práce. Ve 

výsledku jsem na modelu pracovala sama, pouze jsem si nechala doporučit literaturu, ve které jsou 

parametry kůže, které jsem potřebovala k simulacím. Dále jsem zde řešila mnoho jiných povinností 

spojených se studiem doktorského studia a prací na Ústavu fotoniky a elektroniky, kde jsem zapojena do 

výzkumu. Docházela jsem do institutu na 8:00 a odcházela mezi 17:00 a 18:00. Poté jsem většinou stihla 

trochu sportu a víkendy jsem věnovala cestování.  

Zúčastnila jsem se také několika zajímavých aktivit zprostředkovaných institutem a to například 

habilitačních přednášek s biomedicínskou tématikou či prezentační části přijímacího řízení nových 

asistentů. 

Volný čas: 

Můj volný čas jsem vyplňovala běháním a výlety. Vedle ubytování jsem měla atletický stadion, který patří 

pod RWTH univerzitu, ale je volně přístupný veřejnosti. Jeho výhodou je speciální cesta vedená kolem 

stadionu a jejíž trasa je dlouhá 1100 km. Druhý okruh měl něco kolem 11 km a jejím vrcholem bylo místo 

tzv. Dreiländereck, kde se potkávají hranice Německa, Belgie a Holandska. Tato trasa byla celkově 

náročnější především díky náročnému stoupání, ale já si ji i přes to oblíbila. Samozřejmě je zde mnoho 

dalších míst kde se dá běhat, stačí si vybrat na mapě. 

Aachen je historické město, se spoustou zajímavých budov a soch. Já osobně jsem navštívila 

v neděli velkou mši v katedrále panny Marie od 10 hodin a i pro ateistu to byl velmi krásný zážitek. Dále 

jsem se byla podívat v radnici Rathause, navštívila jsem zoo Tierpark, a několik muzeí Couven Museum, 

Zeitungsmuseum, Suermondt-Ludwig-Museum a Ludwig Forum für Internationale Kunst. 

Díky velmi výhodné poloze Aachenu se dá cestovat i do okolních států. Já jsem navštívila 

holandské město Maastricht, které má také historické centrum a krásný park. Vzdálené je zhruba 40 km. 

Dále jsem byla v překrásném německé městě Monschau, kterým protéká řeka a je zde krásný hrad. 

 

Závěr: 

Zahraniční stáž na této prestižní univerzita byla pro mne přínosem, jak z jazykového tak profesního 

pohledu. Poznala jsem nové pracoviště, studenty a vědecké pracovníky. Výstupem stáže je vytvořený 

model, který bude použit k porovnávání simulovaných a naměřených dat.  

     Touto cestou bych chtěla poděkovat panu doktoru Havlíkovi, který mi tuto stáž nabídl, panu 

profesoru Blažkovi, který mě přijal do své skupiny na Helmoltzově institutu a byl mi vždy nápomocen, 

mému školiteli specialistovi doktoru Michalu Cifrovi, který mi pomohl s výběrem tématu a jeho 

konzultací a mému školiteli profesoru Sovkovi, který tento výjezd podpořil. Také bych chtěla poděkovat 

fakultě Elektrotechnické, ČVUT, která mi poskytla finanční podporu a bez které bych tuto stáž nikdy 

nemohla absolvovat. 

 

Michaela Nerudová  

 


