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Během prvního semestru navazujícího magisterského studia na FEL na oboru Ekonomika a 

řízení elektrotechniky/energetiky nám byla nabídnuta možnost studia v double degree 

programu ve spolupráci s Tomsk Polytechnic University (TPU) v Ruské Federaci. Studium 

probíhá v angličtině a v Rusku je zakončeno pouze obhajobou (v angličtině) zde anglicky psané 

diplomové práce (obhajoba někdy probíhá ihned po složení poslední zkoušky, tj. v druhé 

polovině června, jindy se člověk do Tomsku musí vracet až po úspěšném ukončení studia na 

ČVUT, záleží na ruské straně, co si zrovna usmyslí), v Česku je studium ukončeno klasicky 

složením státnic a taktéž obhajobou česky a v Česku psané diplomové práce (v českém jazyce). 

Na začátek je nutné říci, že o tuto možnost studia v zahraničí není dlouhodobě příliš velký 

zájem. Asi je to pochopitelné zejména v souvislosti s tím, že se jedná o Rusko a konkrétně o 

Tomsk – město v srdci Sibiře. Většina studentů upřednostňuje výjezdy v rámci Erasmu do 

západní Evropy, s čímž je spojeno určité pohodlí a jistota toho, že by vše mělo proběhnout tak, 

jak bylo domluveno před výjezdem, bez neočekávaných změn a turbulencí. Na druhou stranu 

každý problém má řešení. Toto studium je něco velmi exotického a stejné důvody mohou 

paradoxně mluvit i ve prospěch tohoto studijního programu. Včetně toho, že pokud to trochu 

přeženu, tak si nikdy nejste jisti, co si pro Vás Rusko přichystá na další den. A to je 

dobrodružství. Navíc, a právě proto, se povětšinou neprochází žádným „sítem“ či 

komplikovaným výběrovým řízením, a tak není nikterak těžké se do programu přihlásit a uspět. 

Motivace 

Komu se naskytne možnost žít rok v Rusku na Sibiři? Pokud si to tedy shrneme, tak nevšední 

nabídka studia, dobrodružství a zkušenosti z toho plynoucí, zisk dvou titulů a výrazné zlepšení 

ruského jazyka, a navíc to vše v relativně levné zemi – to byly hlavní důvody, které mě vedly 

k přihlášení se na tento studijní program. O této možnosti jsem před příchodem na FEL 

nevěděl, ale i přesto jsem byl rozhodnut vyrazit hned po první přednášce studentů, kteří tam 

byli před dvěma lety. 

Destinace Tomsk, Sibiř, Ruská Federace 

Názory na Sibiř, s nimiž jsem se doposud v Česku setkal, jsou velmi zatíženy předsudky. Včetně 

těch mých (nyní již v minulém čase). Tomsk je v mnoha směrech v rámci Ruské Federace 

bublina, podobně jako Praha vůči zbytku republiky. Je to studentské město, ve kterém je přes 

10 univerzit. (Nejen?) z toho důvodu je ve městě spousta zahraničních studentů ze všech zemí 

západní Evropy, často z Jižní Ameriky, z Afriky a samozřejmě z Číny, Jižní Koreje nebo Indie. I 

díky tomu se Tomsk velmi liší od ostatních sibiřských měst. Samozřejmě architektura a veřejný 

prostor odpovídá místu, kde se nachází, ale v atmosféře a lidech je blíže západnímu standardu 

než ostatní obdobně velká města v okolí. Mně osobně se Tomsk jako město velmi líbil. Je zde 



samozřejmě (překvapivě?) vše, na co je člověk zvyklý z evropských měst – od stadionů, hřišť, 

parků přes obchodní centra, obchody, kina, bary, hospody až k hezké přírodě v blízkém (v 

evropském měřítku) i v blízkém (v ruském měřítku) okolí. Co se týče počasí, není to tak hrozné, 

jak by leckterý našinec mohl očekávat. Samozřejmě moře je daleko a mluvíme o Sibiři, takže 

se zimou je třeba počítat, nicméně pokud nejste vyloženě letní tvor, není to neřešitelný 

problém. Abychom to shrnuli, tak léto je velmi teplé, teplejší než u nás ve střední Evropě – 

teploty se pohybují stabilně okolo 30 °C a počasí je velmi slunečné, což platí i pro zimu. Zimní 

teploty se pohybují řekl bych průměrně okolo -20 °C, avšak s velkými výkyvy. Na kratší (týden) 

či delší dobu (měsíc) teploty padají k -40 °C či naopak vystřelí až (!) k nule. Není to však nijak 

nepřežitelné, pocitově je tu v zimě díky suššímu vzduchu opravdu rozdíl. Zima není tak vlezlá 

jako u nás, takže dejme tomu, že -40 člověk vnímá jako našich -20 a je to spíše sport pozorovat, 

kam až to klesne zítra. 

Před odjezdem 

Co se týká organizace před výjezdem, tak na to, že je to double degree program, Vás nečeká 

žádné šílené papírování. Spíše neustálá nejistota, a to zejména z ruské strany. Na pozvání 

nutné k vyřízení víz (ta stojí cca 2700Kč a vyřízení trvá okolo týdne) jsme čekali až někdy do 

května, ostatní dokumenty sice vyřízené byly, ale až s pozváním v ruce je jisté, že opravdu 

odjedete. Nicméně to je běžný stav, pravděpodobně neexistuje moc reálných důvodů, proč by 

to nemělo vyjít. Dále je potřeba vyřídit notářsky ověřené překlady maturitního vysvědčení a 

bakalářského diplomu, což nemusí být úplně nejlevnější, ale pokud se člověk snaží, najde cenu, 

která ho nezruinuje. A navíc – stipendiem se Vám to poté bohatě proplatí zpět. Všechny tyto 

předodjezdové věci probíhají v součinnosti se studijním oddělením FEL, garantem programu 

panem doktorem Janderou a prostřednictvím osobní emailové komunikace se studijní 

referentkou z TPU, která si od Vás postupně vyžádá vše nutné. 

Stipendia 

Pokud jde o stipendia, tak obyčejně student dostává dvě, která jsou vyplácena měsíčně. Jedno 

od ČVUT a druhé od TPU. V našem případě nám ale TPU nedalo nic, a proto jsme získali nárok 

na dvě stipendia od ČVUT. Toto se opět liší rok od roku, zejména v závislosti na náladách 

akademických pracovníků v Rusku. Nicméně ať už to pro Vás dopadne jakkoliv, rozhodně 

nebudete nikterak strádat a ze stipendií vyžijete naprosto bez problémů. Pokud se trochu 

uskrovníte, jistě Vám zbyde bonus na cestování. 

Doprava 

Dopravit se do Tomsku je možné dvěma rozumnými způsoby – letecky anebo vlakmo. Osobně 

jsem volil dobrodružnější (a složitější) variantu, tedy vlakem. V takovém případě je ideální 

trasa s přestupem ve Varšavě a poté v Moskvě, přičemž je nutné si vyběhat tranzitní víza přes 

Bělorusko, což stojí asi 50 EUR a tato procedura naštěstí není nikterak složitá – po vyplnění 

potřebných dokumentů Vám je bez problémů vystaví na běloruské ambasádě v Praze – Troji. 

Vhodné je si koupit jízdenku Praha-Varšava u Českých drah, poté Varšava-Moskva u polských 

železnic (bez problémů online) a konečně Moskva-Tomsk u ruských železnic (opět bez 

problémů online). Celá cesta trvá asi 5 dní s tím, že jsem strávil asi 12 hodin na přestupu 



v Moskvě, a mohu ji jen a jen doporučit, je to skvělý zážitek a jako bonus nejste limitováni 

vahou zavazadel. Variantu letadlo lze realizovat klasicky s přestupem v Moskvě anebo přímým 

letem (jednou za týden v pátek) Praha-Novosibirsk. Ceny obou variant jsou v létě víceméně 

totožné, získané zážitky však nesrovnatelné. 

Ubytování 

Ubytování v Tomsku. Je zde asi tisíc kolejí různých kvalit a různých cen, avšak zahraniční 

studenti obvykle bydlí na koleji na ulici Arkadija Ivanova v přepočtu za cca 1200Kč/měsíc. Tato 

kolej je na místní poměry nadstandardní – jedná se vždy o dva pokoje (jeden pro jednoho, 

druhý pro dva), které sdílejí toaletu a sprchu. Kuchyň vždy jedna na patře, s přítomností 

několika roztomilých švábů, ale nic strašného. Alternativou jsou další, „ruské“, koleje. Zde je 

kvalita ubytování o něco nižší a toaleta a sprcha se sdílí na patře či v přízemí budovy. Cena je 

výrazně nižší – okolo 1500Kč/rok. 

Studium 

Konečně studium. Probíhá standardně i „standardně“, jak kdo chcete. Všechny předměty by 

měly probíhat výhradně v anglickém jazyce. Většina vyučujících se tomu snaží dostát, ale daří 

se jim to v různé míře. Obecně je jazyková vybavenost akademického osazenstva výrazně nižší 

než na ČVUT, ale rozhodně to není nepřekročitelnou překážkou v úspěšném složení zkoušky. 

Kde je vůle, tam je i cesta, takže řešení (často individuální) se s vyučujícím vždy najde. Časová 

náročnost rozvrhu je podobná jako na ČVUT, občas bývá více práce na doma (projekty apod.) 

než je možná člověk zvyklý, ale o to jednodušší je pak zkouškové období. 

S odbornou výukou je spojena i výuka ruského jazyka. Ta je organizována „nadvakrát“. Jednou 

přímo od fakulty, ta probíhá jednou týdně, a poté intenzivnější část organizovaná řekněme 

něčím jako jazykovým centrem TPU, která probíhá 5x týdně. Cizinci jsou rozděleni do skupin 

podle znalostí a výuka je opravdu kvalitní, takže kdo má zájem, může se rusky naučit velice 

rychle – a zdarma. 

Sport a další univerzitní aktivity 

Na TPU je rovněž nepřeberně možností sportovního vyžití v různých sportovních klubech – 

fotbal, basketbal, volejbal, hokej, běžky, biatlon, orientační běhy, outdoorové sporty, plavání, 

turistika, lezení, ledolezení, rafting, bruslení atd. Vše lze navštěvovat oficiálně v rámci 

tělocviků i neoficiálně v rámci dohody s vyučujícím. Obvykle vše zdarma. 

V rámci univerzity perfektně funguje tzv. Buddy Building Club, který se stará o akce pro (nejen) 

zahraniční studenty, organizuje různé výlety po blízkém (v evropském měřítku) i blízkém (v 

ruském měřítku) okolí, pořádá party v klubech po Tomsku a vůbec se okolo něj pohybují skvělí 

lidé, mezi něž stojí za to se začlenit. 

Cestování 

Na závěr je ještě více než nutné zmínit mimouniverzitní vyžití neboli cestování a objevování. 

K tomu je Rusko a Sibiř jako stvořená, možnosti jsou nepřeberné, cestování levné, bezpečné a 



dobrodružné. Není problém vyrazit vlakem kamkoliv (pokud je dostatek času), případně 

autobusem (vlakové i autobusové spoje jezdí prakticky všude a velmi často). Lze si i bez 

problémů půjčit auto, ale je nutné mít mezinárodní řidičský průkaz. Hlavní destinace jsou 

samozřejmě Bajkal a Altaj, přičemž ani jedno není tak daleko, jak by se při pohledu do mapy 

mohlo zdát. V blízkém (v evropském měřítku) i v blízkém (v ruském měřítku) okolí je pak ještě 

několik zajímavých míst, která stojí za to prozkoumat. Člověku se tak rozhodně nestane, že by 

po půl roce pobytu měl všechna hezká místa projeta. Ze střední Evropy se to možná nezdá, ale 

je tam spousta krásných míst. 

Závěr 

Abych to tedy shrnul, tak osobně tento studijní pobyt doporučuji všemi deseti a ještě víc. 

Člověka obohatí nejen ve studijním směru, ale snad ještě více v tom kulturním a poznávacím. 

Lidé jsou skvělí všude, a to platí i pro Rusko. Studium není nikterak extra náročné, ba naopak, 

ale přesto člověku poskytne nové poznatky a zkušenosti, které za to rozhodně stojí. Zvládnutí 

ruského jazyka je pak jedním z nejvýraznějších přínosů, tím spíše, že v některých směrech 

energetického oboru je to velmi výrazné plus (a navíc je pro Čechy ruština relativně 

jednoduchá). Malým bonusem za to, že člověk necestuje za zkušenostmi na pohodlný západ, 

ale na divoký východ, jsou menší životní náklady a tím dostupnější prakticky cokoliv, například 

cestování. 


