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V termínu 1.8.2018 – 30.9.2018 jsem se zúčastnil odborné stáže na univerzitě v Aschaffenbugu, konkrétně v
laboratoři bioelektronických mikrotechnologií (BioMEMS-Laboratorie). Toto pracoviště se zabývá širokým
spektrem aplikací moderních mikro- a nanotechnologických procesů při manipulaci s buněčnými kulturami.
Elektrochemie, kvůli které jsem na tuto stáž přijel, je zde spíše okrajovým tématem.

Toto pracoviště jsem navštívil na základě dlouhodobého společného projektu laboratoře magnetických měření
(maglab), a zdejšího pracoviště BioMEMS. Cílem je vytvoření inovovaného magnetického senzoru využíva-
jícího nanostrukturu z magnetického materiálu. Během pobytu jsem načerpal mnohé praktické zkušenosti,
zejména při obsluze přístrojů které v Praze nemáme. Vybavení zde mají vynikající. I ty nejdražší aparatury
jsou studentům volně přístupné 24 hodin denně.

Studium je zde jiné než v ČR. Jako i jinde ve světě, magisterské studium odpovídá spíše našemu doktorskému
a doktorské našemu odbornému asistentovi. Státní závěrečné zkoušky nemají.

Mým úkolem bylo seznámit se se zde vyvinutými technikami výroby nanodrátů pomocí růstu v mikroporézní
membráně, a navrhnout metody pro zlepšení kvality a zejména konzistence připravovaných vzorků. Dlouhou
dobu jsem bohužel strávil neužitečně z důvodu odstávky naprašovačky, bez které nelze vytvořit základní
substrát pro elektrodepozici. I pokud vše funguje, jde o zdlouhavou práci skládající se převážně z čekání –
za den lze udělat 1 až 3 depozice.

Bydlení jsem měl zajištěné na koleji v areálu školy. Oficálně lze pokoj pronajmout minimálně na jeden
semestr, proto je třeba najít studenta, který tam bydlí ale je tou dobou v zahraničí. V porovnání se
Strahovem a podobnými místy jde o učiněný luxus. Pokoje jsou vždy jednomístné, s vlastní koupelnou a
kuchyňskou linkou s lednicí. Oceňuji rozměrný pracovní stůl a rychlé internetové připojení. Jediná nevýhoda
je, že během horkých letních dnů se budova změní v saunu, zejména pokud je váš pokoj na rohu v posledním
patře.

Ke stravování během semestru lze využít místní menzu, přes léto je zavřená z důvodu malého počtu
strávníků. V bezprostředním okolí moc možností k jídlu není, do restaurace je nutné zajít do centra –
cca 20 minut chůze. Výběr je široký, ale je nutné počítat s vyšší cenou (6 až 10 €). Dobré a čerstvé po-
traviny lze nakoupit na trhu na náměstí, vždy v sobotu a ve středu od 7 hodin. Pro českého studenta bude
samozřejmě hlavním zdrojem blízký Kaufland či Lidl.

Okolí města je mírně kopcovité a z velké části zalesněné, s kvalitními silnicemi vhodnými pro silniční cyklis-
tiku či projížďky na motocyklu. Možností pro horská kola je méně, ale také existují. Je třeba dávat pozor na
to, v jaké spolkové zemí právě jedete – v sousedním Hessensku a Badensku platí zákaz vjezdu na lesní cesty
užší než 2 metry. S agresivitou na silnicích jsem se nesetkal, ba spíše naopak, často mě zaskočila nezvyklá
opatrnost a ohleduplnost.

Celkově hodnotím tuto zkušenost negativně, protože nedošlo k očekávanému prohloubení spolupráce mezi
oběmi institucemi. Kvůli dovoleným a odstávkám ve Fyzikálním ústavu nedošlo ani k jednomu měření
magnetických parametrů připravených vzorků, kvůli kterému celá kooperace vznikla.

S fakultním stipendiem rozumně vyžít nelze, s příspěvkem katedry je možné zůstat na nule. Já jsem ovšem
i při velmi úsprorném životním stylu skončil hluboko v záporných číslech, a to z důvodu krádeže jízdního
kola přímo před budovou svého pracoviště.


