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Od 25. 2. 2013 do 19. 4. 2013 jsem v laboratoři ASL, ETH Zürich v rámci studijní stáže (Invited Visiting 

Student) pracoval na návrhu a experimentálním ověření funkce lokalizačního systému pro Urban 

Search&Rescue robota, jehož vývoj je součástí evropského výzkumného projektu NIFTi 

(http://www.nifti.eu), na němž participují mimo jiných právě CMP a ASL. Kromě samotného systému 

byly výstupem i podklady pro moji diplomovou práci. 

Pracovní úkol 
 

Důvodem pro stáž bylo především vybavení laboratoře ASL motion capture systémem Vicon Bonita, 

který jsme využili jako zdroj velice přesné (sub-milimetrové) reference pro vyhodnocení experimentů. 

Tamní systém Vicon byl již vybaven rozhraním pro Robot Operating System (http://www.ros.org , v 

poslední době velice rychle rozvíjející se nadstavbu operačních systémů určenou pro robotické 

aplikace), které umožnilo začlenění generované reference přímo do systému robota NIFTi a jeho 

následovné snadné zpracování (díky přesné synchronizaci). Dále byl využíván teodolit Leica TS15 I, 

pro nějž má laboratoř ASL také připravené rozhraní pro ROS. S využitím těchto referenčních systémů 

bylo s robotem naježděno přes 4 kilometry experimentů (i venkovních), každý opatřen záznamem 

všech relevantních sensorů v robotu za použití nativní funkce ROS – rosbag, která umožňuje 

následnou emulaci zaznamenaného stavu, je tedy možné například experimenty virtuálně opakovat s 

jiným nastavením systému nebo dokonce testovat novou funkcionalitu na tomto rozsáhlém datasetu, 

který je přístupný na datagridu CMP.   

Užitečné poznatky pro další studenty vyjíždějící do ETH 

Výměnné studijní programy 

Fakulta elektrotechnická zatím nemá s ETH bilaterální smlouvu umožňující (klasické) stáže Erasmus, 

nicméně je možné (a dle tamní Student Exchange kanceláře i obvyklé) zažádat si o Erasmus 

Placement (SMP), což studenta osvobodí od poplatků spojených se studiem v ETH (celý semestr až 

580 CHF, pro stáže do 3 měsíců polovina). Je to tedy výhodné i v případě, že vysílající univerzita 

neudělí Erasmus Placement stipendium. Nicméně je nutné stáž začít vyřizovat nejméně čtyři měsíce 

dopředu (vyřízení SMP na vysílající univerzitě a nutnost zaslat formuláře s potvrzenou SMP smlouvou 

dva měsíce před zahájením stáže), což jsem nestihl. Poté je tedy možnost Invited Visiting Student 

stáže, spojené se zmíněným poplatkem. Pro práci na diplomové práci nebo projektu je potřeba také 

souhlasu některého profesora s vedením této práce (vše je popsáno na stránkách 

http://www.mobilitaet.ethz.ch/incomings/index_EN ). 

http://www.nifti.eu/
http://www.ros.org/
http://www.mobilitaet.ethz.ch/incomings/index_EN


Ubytování 

Pokud student vyjede v rámci SMP, má šanci, že mu ETH zajistí ubytování. Protože má ale ETH pouze 

omezený počet pokojů, je třeba pokusit se zajistit ubytování s předstihem alespoň šest měsíců v 

některé ubytovně pro krátkodobě studující studenty, které ale bývají velmi vytížené, cena se 

pohybuje v řádu 600-800 CHF za měsíc. V případě neúspěchu je možné pokusit se domluvit si 

podnájem v pokoji některého studenta, který zrovna také někam vyjíždí 

(http://www.woko.ch/en/anschlagbrett_untermieter.asp). O takové pokoje je ale velmi velký zájem a 

je nutné v případě vyhovujícího inzerátu jednat okamžitě, případně se pokusit vyjednat si pokoj v 

bytech sdílených studenty – zde ale panuje velmi konkurenční prostředí. Dále je časté, že lidé bydlící 

v Zürichu pronajímají pokoje studentům, ale opět, i zde je velký převis poptávky a pronajímatel si 

většinou vybere studenta se zájmem o pokoj na celý rok nebo více. Je obvyklé, že student napíše přes 

čtyřicet e-mailů bez pozitivní odpovědi, často je také požadavek navštívit pronajímatele před 

samotným ubytováním (a udělat na něj dobrý dojem…). Přinejhorším je možné si na týden či dva 

pronajmout pokoj v penzionu a na místě kontaktovat studenty Erasmu, kteří rádi pomohou – přímo 

na místě je nalézt ubytování mnohem snazší než s předstihem přes e-mail. Každopádně, nájemné je 

třeba uvažovat v rozmezí 500-800 CHF za měsíc.  

Náklady na živobytí 

Náklady na živobytí se v mém případě pohybovaly cca. 20 CHF na den (vyjma ubytování). Pokud je to 

možné, je výhodné zařídit si tramvajenku After-9-pass, která vychází mnohem levněji než klasická, 

ovšem v pracovních dnech platí až od devíti hodin ráno. Dále je nutné navštěvovat mensy, kde 

nejlevnější menu stojí 6.20 CHF bez nápoje (ve všech mensách je ale běžné pít čistou vodu, kupovat 

pití tedy není potřeba). Trochu lepší menu i se salátem vyjde cca. na 8 CHF. V místních 

supermarketech COOP a MIGROS je možné zaměřit se na značky Budget od MIGROS nebo PRIX od 

COOPu, které vycházejí levněji, stále jsou ale neporovnatelně kvalitnější než česko-anglické Tesco 

CLEVER. Pokud je zájem cestovat, je dobré zakoupit slevenku HalbTax, zaručující poloviční cenu 

jízdenek v autobusech a vlacích. Dále ještě existuje možnost pro studenty s takovou slevenkou 

(omezeno věkem) cestovat vlakem přes noc zdarma, často se podle zkušeností tamních vyplatí 

připlatit za ubytování a jet v noci zdarma než platit za jízdenku. Cestování je tedy velmi nákladné. 

Zásadní je ale kontaktovat tamní studentskou Erasmus organizaci, která pravidelně pořádá exkurze, 

výlety a další akce, přičemž často vyjedná hromadné slevy. 

Řeč 

Ve Švýcarsku jsou oficiální jazyky němčina, francouzština a italština (a pak ještě nějaké lokální), v 

kantonu Zürich se mluví místním německým nářečím, není ale problém komunikovat normální 

němčinou nebo anglicky.   

http://www.woko.ch/en/anschlagbrett_untermieter.asp

