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Před odjezdem 

Aby byl student vybrán do programu Erasmu, musí složit jazykovou zkoušku z anglického jazyka, jak 

písemnou tak ústní. Důvod je zřejmý, co je ale zajímavé, je že ČVUT je jednou z mála univerzit, co tyto 

testy vyžaduje. Ve Finsku jsem potkal studenty z Liberce, Ostravy a Brna, kteří nemuseli prokázat 

znalost angličtiny. Přijde mi to nefér, obzvláště když mí kolegové z bakalářských studií nedostali 

příležitost kvůli těmto testům vycestovat, přestože měli excelentní studijní výsledky. 

Celý proces vyřizovaní Erasmu před odjezdem byl nelogicky komplikovaný a zdlouhavý. Informace 

dostupné na internetových stránkách fakulty a rektorátu jsou nepřehledné, zastaralé a dost často 

v kontradikci. Bohužel se stávalo, že ani personál nedokázal poskytnout správné, nebo jednoznačné 

informace. Věřím, že by se dalo ušetřit mono času, jak na straně studenta tak personálu, kdyby byly 

informace jednoznačné a systémy propojené, tak aby nedocházelo k omylům a dalšímu zdržování. 

Jedním příkladem z vlastní zkušenosti je předčasný zápis do magisterského studia. Tento úkon řeší 

mnoho studentů, kteří nebudou z důvodu studijního výjezdu v době řádných termínů zápisu v České 

republice. Bohužel dobou, kdy je student v této fázi, je na studijním oddělení prázdninový provoz 

s pouhými dvěma úředními hodinami týdně. V den, kdy jsem na studijní oddělení dorazil, bylo 

otevřeno pouze jedno okénko, kde evidentně seděla úřednice, která nikdy předčasný zápis nedělala a 

neuměla obsluhovat systém Erasmu. Po 45minutách se zdálo, že je vše vyřízeno a opustil jsem 

okénko, u kterého se mezitím vytvořila rekordní fronta nervózních studentů, z nichž pár přišlo se 

stejným požadavkem. O pár týdnů později, kdy jsem na rektorátu podepisoval finanční dohodu, 

systém hlásil, že jsem se již programu Erasmu v minulosti zúčastnil, což byla evidentně chyba 

způsobena neodborným zásahem úřednice na studijním oddělení. Museli jsme tedy zavolat správci 

systému, který měl jako jediný práva takovouto chybu napravit. 

 

Příjezd do Finska 

Do Finského Tampere jsme se (já a můj kolega Aleše Vodička, se kterým jsme absolvovali stejná 

bakalářská studia) dostali letecky s přestupem v Helsinkách. Na letišti na nás čekaly tutorky, které pro 

nás vyzvedly klíče od našeho ubytování, ke kterému nás i doprovodily. Následující dny jsme si v 

mezinárodním klubu (INTO) vypůjčili ložní a nějaké nádobí a v bazaru koupili kolo. Před začátkem 

semestru jsme se zúčastnili orientačního týdne, v jehož rámci nám tutorky ukázaly jak zařídit vše 

potřebné.  

 



Studium 

Přednášky byly vždy doprovázeny prezentací, stejně tak jak jsem byl zvyklý z ČVUT. Semestrální úlohy 

byly většinou dobrovolné, za jejichž vypracování se ale daly získat bonusové body ke zkoušce. Pokud 

jsme měli při vypracovávání nějaké problémy, tak jsme mohli přijít na konzultaci k asistentu 

profesora, čehož všichni vždy hojně využívali. Zajímavostí bylo, že se všechny úkoly odevzdávaly 

v tištěné podobě vhozením do příslušné poštovní schránky na katedře. 

Zkoušky probíhaly ve velikých přednáškových sálech, většinou dva až tři různé předměty najednou. 

Na vypracování byly vždy tři hodiny. Profesoři mají podle nařízení až měsíc na opravu, takže na 

zkouškové období byl vypsán vždy jen jeden termín. Studentům jsou také nabídnuty tři pokusy na 

zkoušku, ale s tím rozdílem, že se počítá nejlepší výsledek. Tento systém motivuje studenta vylepšit 

známku a vzhledem k tomu, že druhý termín je až pár měsíců po prvním, musí se na něj učit skoro od 

začátku, výsledkem toho je, že si student zapamatuje danou látku lépe. 

Podařilo se mi dostat se do Demola projektu, což je ekvivalent našemu předmětu „magisterský 

projekt v týmu“, s tím rozdílem, že se pracuje na projektu zadaném firmou. Student se hlásí na 

konkrétní projekt, a aby se mohl projektu zúčastnit musí být vybrán ze studentů hlásící se na daný 

projekt. V Tampere jsou celkem tři university, ze kterých se studenti hlásí, takže týmy jsou většinou 

multi-disciplinární. Já jsem pracoval na projektu s názvem „Future of eCars“ pro společnost ABB. 

Projekt končí prezentací koncem semestru, kam chodí nejen veřejnost, ale i novináři a zástupci 

různých společností. Nyní mám ve studijním systému tento předmět veden jako každý jiný předmět 

zakončený zápočtem, doufám tedy, že mi bude v následujících dnech uznán jako rovnocenný 

ekvivalent k projektu v teamu na naší fakultě. 

Život v Tampere 

V Tampere jsem bydlel poblíž mé univerzity na předměstí vzdálené kolem deseti kilometrů od centra, 

na koleji poskytnuté společností TOAS. Moje kolej se jmenovala Paawola, což byl komplex šesti 

panelových domů zhruba 15minut chůze od univerzity. Já bydlel ve třípokojovém bytě pro šest 

studentů. Pokoje byly velice malé, navržené pro jednoho, do kterého postupem času přidali durhou 

postel, stůl zůstal bohužel jen jeden. Můj spolubydlící původem z Pákistánu, se kterým jsem velice 

dobře vycházel, naštěstí stůl nepoužíval a zcela určitě nelituji, že jsem nebydlel na jiné dražší koleji, 

kde bych měl pokoj sám pro sebe. Nákupní středisko bylo na půli cesty mezi mou kolejí a univerzitou, 

kde byl i Lidl, ve kterém se dalo nakoupit za rozumné ceny. 

Univerzita poskytovala mimo posilovny mnoho sportovních aktivit, ze kterých jsem si vybral bojové 

umění, které jsem předtím trénoval v Čechách. Také jsem si oblíbil chodit plavat, a když to počasí 

dovolilo tak cyklistiku. Kolo jsem požíval každý den pro urychlení cesty do školy. 

Zima a tma, pojmy, které se každému vybaví, když se řekne Finsko. Ani jedno mi nepřišlo nějak 

hrozné. Tma byla, ale když má student co dělat a pořád kouká na monitor, tak to ani nevnímá a zima 

byla spíš dlouhá než krutá. Nejnižší teplotu co jsem zažil, byla -25°C a to asi jen týden, což není o moc 

míň než v Čechách. 

 


