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Zpráva ze stáže ve Fraunhofer IAIS v Německu

Jmenuji se Jan Brabec a jsem studentem bakalářské části programu Otevřená Informatika. Od 
1.7.2013 do 20.8.2013 jsem absolvoval letní stáž ve Fraunhofer IAIS, který se nachází nedaleko od 
Bonnu v Něměcku. Toto je krátké shrnutí.

Na cestu do Bonnu jsem využil společnosti Student Agency, která má na lince Praha-Amsterdam 
zastávku v Bonnu. Cesta trvala něco málo přes 9 hodin. Z Prahy autobus vyjížděl 30.6. ve 23:00 a 
do Bonnu jsem dorazil něco málo po osmé hodině ranní.

Ubytovaný jsem byl ve Studentenwerk Bonn, což jsou univerzitní koleje. Moje kolej se jmenovala 
Tannenbusch II a nacházela se v Bonnu ve čtvrti Tannenbusch. Je to přistěhovalecká čtvrť a v 
Bonnu patří spíše k těm horším. Za dobu svého pobytu jsem však naštěstí žádné potíže neměl. K 
dispozici jsem měl jednolůžkový pokoj s umyvadlem na pokoji, ale kuchyňkou, záchodem a 
koupelnou na chodbě. Vše bylo v pěkném stavu, takže v tomto směru jsem byl spokojený. 

5 minut pěšky z mého pokoje byl velký supermarket, kde jsem si mohl nakoupit vše potřebné. Ceny
potravin byly vyšší než u nás, ale potěšil mě větší výběr.

Doprava do práce byla o něco komplikovanější. Fraunhofer institut se nachází v oblasti sousedního 
města Sankt Augustin, takže mě omezená měsíční jízdenka (platila vždy až od devíti hodin od rána) 
vyšla na 69 €, což považuji za poměrně hodně. Ze zastávky metra u mé koleje mi to do práce v 
dobrých dnech trvalo zhruba 45 minut.

Fraunhofer institut se nachází uprostřed lesů u zámku Birlinghoven. Je to velice moderní a pěkné 
prostředí. Součástí areálu je i kantýna kam se může chodit na oběd.

V práci jsem byl v týmu, který pracuje na projektu NIFTi. Na tomto projektu spolupracuje kromě 
dalších univerzit i ČVUT a je to hlavní důvod, proč jsem byl na stáži zrovna zde. V projektu se 
pracuje s roboty (UGV a UAV) a mým úkolem bylo přiřadit bodům z laserového scanneru (vytváří 
mraky bodů) jejich teplotu, kterou jsme zjistili pomocí termokamery. Toto jsem měl poměrně rychle
hotové, takže zbytek času jsem strávil řešením různých drobných problému z odlišných částí 
projektu. To bylo skvělé, protože jsem se díky tomu s projektem seznámil do větší hloubky než 
jsem měl možnost doma. 

Od 12 do 15.7. jsme podnikli služební cestu na DFKI v Saarbruckenu. Zde jsme prováděli 
integrační testy a byla to velmi dobrá zkušenost. DFKI se nachází v areálu Saarland University, 
která je obrovská.

Přínosem z této stáže je pro mě určitě zkušenost se všemožným zařizováním, protože těch věcí co 
jsem musel před odjezdem a v prvním týdnu zařídit bylo poměrně hodně. Také jak již jsem psal 
byla skvělá práce v tak velkém týmu, se kterou jsem se do té doby nesetkal. Na projektu NIFTi 
budu dál spolupracovat a tato stáž mi velice pomohla.
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