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V rámci zahraniční stáže na University College Dublin, School of Computer Science and 

Informatics jsem byl součástí týmu výzkumníků Performance Engineering Lab (PEL). PEL se skládá ze 

studentů doktorské etapy studia, výzkumníků a akademických pracovníků převážně ze dvou dublinských 

univerzit: Dublin City University a University College Dublin. PEL sdružuje výzkumníky z mnoha národů a 

kultur, a tak jsem mohl spolupracovat s lidmi např. z Irska, Číny, Německa, Rumunska, Francie, Alžírska, 

atd.  Pravidelně jsem se účastnil PEL meetingů, kde jednotliví členové PELu prezentují aktuální posun ve 

svém výzkumu a pak následuje diskuse s ostatními členy PELu o daném výzkumu. Tyto meetingy pro mě 

byly velmi zajímavé a obohacující. Dozvěděl jsem se zde mnoho informací z oblasti počítačů, multimédií 

a datových sítí. 

Má práce spočívala ve studiu odborných článků na téma LTE-A (Long Term Evolution – 

Advanced), VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks) a algoritmů pro handovery s potenciálním využitím 

těchto informací pro studium možností vertikálního handoveru mezi LTE-A a VANETs. Během stáže jsem 

velmi úzce spolupracoval se svým vedoucím Dr. Soufienem Djahelem, se kterým jsem pravidelně 

diskutoval studovaná témata a postupně je zpracovával do zprávy, která bude teoretickým základem mé 

diplomové práce. 

 V UCD není mnoho kolejí a většinou je zde ubytování dražší než pronájem pokoje v bytě v okolí 

školy. S tím majitelé bytů v okolí dublinských univerzit počítají, a tak záměrně nabízejí své byty 

studentům. Většinou je k pronajmutí pokoj se sdílenou plně vybavenou kuchyní, koupelnou, atd. Ale 

protože je obvyklé, že studenti si vyjednávají nájemní smlouvy na školní rok od září do června, nebyl tedy 

problém sehnat ubytování na červenec a srpen, ale měl jsem problém s nalezením ubytování na září. 

Nakonec jsem si ubytování domluvil na celé tři měsíce na jihu Dublinu ve čtvrti Blackrock, která je od 

UCD relativně daleko. Zde už majitelům nevadilo, že můj pobyt bude zasahovat do nového 

akademického roku. Musel jsem tedy každý den do školy dojíždět autobusem. 

Městská hromadná doprava v Dublinu je velmi odlišná tomu, na co jsme zvyklí v Praze. V Dublinu 

neexistuje integrovaná doprava, ale na každý druh dopravy je potřeba si koupit jiný druh jízdenky. 

Naštěstí je možné si nahrát všechny druhy jízdenek na jednu čipovou kartu – Leap Card podobně jako 

v Praze na Opencard. V Dublinu funguje tramvajová doprava – Luas, nadzemka – Dart a autobusová 

doprava Dublin Bus, která je nejrozšířenější a pokrývá největší část města i příměstských oblastí. 

Doprava Dublin Bus je poskytována pověstnými dvoupatrovými autobusy – Double-deckery. Jízdní řád 

pro tyto autobusy je spíše orientační, protože všechny zastávky jsou na znamení a aby vám řidič zastavil, 

je opravdu potřeba na něj mávat. Toto způsobuje, že autobusy se dojíždějí a vzájemně předjíždějí, 

protože první autobus, který jede v dopravní špičce, je cestujícími zastavován na každé zastávce, kdežto 

následující autobusy už ne. 

Pobyt a studium v Dublinu pro mě byl velmi obohacující. Navázal jsem zde mnoho kontaktů s 

lidmi z jiných národů a kultur a mohl jsem si vyzkoušet, jak fungují univerzity i jinde než v ČR. Po třech 

měsících strávených v anglicky mluvící zemi se také velmi zlepšila má angličtina. 


