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Studium v zahraničí mne lákalo odjakživa. Nabízí unikátní možnost spojit příjemné s užitečným – 
poznat nové kraje, kulturu, naučit se cizí jazyk a především se zdokonalit ve svém oboru. 
Takovou zkušenost jsem nabyl na svých předešlých výjezdech do zahraničí. Když se proto 
naskytla v druhém ročníku mého magisterského studia programu Kybernetika a robotika na 
Elektrotechnické fakultě ČVUT možnost přihlásit se do výběrového řízení na vysokou školu Tel 
Aviv University v Izraeli, neváhal jsem s přihláškou ani chvíli. Univerzita si stojí velmi vysoko 
mezi světovou konkurencí a šance dokončit tam svou diplomovou práci na téma sumarizace 
textu pro chatboty pro mě byla velmi lákavá. Ačkoli jsem měl již všechny povinné předměty 
splněné, využil jsem nabídky předmětů dosud na ČVUT nenabízených a pár si jich také zapsal. 
 
Po úspěšném absolvování výběrového řízení jsem začal vyřizovat potřebné náležitosti. Jako 
občan ČR trávící v zemi více než tři měsíce jsem potřeboval studentská víza, které se mi po dvou 
návštěvách ostře střežené izraelské ambasády podařilo získat. Dále jsem si musel domluvit 
zahraničního školitele, se kterým bych vedle vedoucího diplomové práce na ČVUT mohl 
konzultovat svůj pokrok. Vybral jsem si několik předmětů napříč fakultami a začal hledal letenky 
a ubytování, což se ukázalo jako jen velmi obtížně řešitelný problém. Školné jsem platit 
nemusel, to bylo v režii dohody mezi oběma univerzitami. Jak jsem ale načítal čím dál více 
informací o životě v Izraeli, zjišťoval jsem, že mé finanční prostředky stěží uhradí pobyt v zemi 
s tak vysokými náklady na život. Začal jsem pátrat po možnostech spolufinancování a to byl čas, 
kdy jsem se dozvěděl o stipendiu Mobilita-Akce-200 na Elektrotechnické fakultě. Požádal jsem o 
příspěvek na svůj studijní výjezd do zahraničí a velkoryse mi byla udělena podpora po celou 
dobu studia. 
 
Koncem února 2019 jsem po dalším bezpečnostním pohovoru na pražském letišti odletěl směr 
Tel Aviv. Město se rozkládá přímo na pobřeží Středozemního moře. Pláž a mrakodrapy odděluje 
jen jediná silnice a promenáda. Příjemně mně překvapilo znatelně teplejší počasí. Teplota 
v zimě zřídka klesá pod patnáct stupňů Celsia, pouze čas od času v jinak suché zemi zaprší. Začal 
jsem se seznamovat se spolužáky i ostatními výměnnými studenty a také s celým městem, které 
čítá pod 500 tisíc obyvatel. Evropská historická centra vystřídala změť budov rozličného stáří a 
stavu rozkladu. Moderní mrakodrapy stojí v těsném sousedství starších arabských čtvrtí. Tel 
Aviv je pro své příjemné podnebí, možnosti kulturního i sportovního vyžití a čisté pláže častým 
cílem turistů z celého světa. 
 
Den přes začátkem výuky jsme byli pozváni na univerzitní kampus, který leží na severním okraji 
města, na tzv. orientation day. Byl nám ukázán celý areál školy, vysvětlen akademický kalendář i 
možnosti studentských spolků a zlehka jsme se začali ponořovat do židovské kultury, které se 
v Izraeli nevyhnete. Během prvních dnů v cizím městě jsem takovou pomoc spolu s dalšími vřele 
ocenil. O aklimatizaci i program během celého semestru se stará studentská organizace ve 
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spolupráci s univerzitní koordinátorkou. Jsem zahraničním studentům nesmírně vděčný a sám 
se chystám do aktivit ESN po svém návratu na ČVUT zapojit. 
 
Po aklimatizaci jsem začal ihned pracovat na své diplomové práci. Do konce termínu zbývaly ani 
ne tři měsíce, a tak nebylo času nazbyt. Sešel jsem se se svým supervizorem na TAU, který se 
ukázal býti velkým odborníkem v oblasti zpracování přirozeného jazyka a krom akademických 
aktivit pracuje i jako výzkumník pro Facebook. Jeho vhled do problematiky tak byl velkým 
přínosem pro mou práci. Na týdenní bázi jsem byl také v kontaktu se svým vedoucím v Praze, 
Jiřím Spilkou. Jsem mu vděčný za umožnění spolupráce na dálku, která, jak jsem přesvědčen, 
neměla žádné negativní dopady. Práci jsem po návratu domů úspěšně odevzdal a posudky od 
vedoucího i oponenta jsou velmi pozitivní. 
 
Krom postupu na diplomce jsem také docházel dobrovolně na předměty Technology Ventures, 
který se zabýval transformací technologií do fungujícího businessu a řízení startupů, nebo 
Natural Language Processing, který úzce souvisí s mojí závěrečnou prací. Předměty jsou 
vyučované buďto v angličtině nebo v hebrejštině, pro mě přidala v úvahu pouze první možnost. 
Ve výuce se tu obecně klade velký důraz na domácí přípravu, čtení a psaní esejí a skupinovou 
práci na projektech. I domácí úkoly jsou takřka výhradně zadávány dvou až čtyř členným 
teamům, což úspěšně učí spolupráci v teamu. Na přednáškách je ukázána veškerá látka a cvičení 
slouží spíše ke konzultacím domácích úkolů. Docházka na přednášky je na rozdíl od zvyklostí na 
FEL často povinná. 
 
Semestr studia na TAU pro mě byl nesmírně bohatou zkušeností. Nabyl jsem široké spektrum 
nových znalostí nejen v oboru zpracování přirozeného jazyka, ocenil cizí vzdělávací systém a 
vyjasnil si představy, kam bych se chtěl dále v životě ubírat. Poznal jsem mnoho mladých lidí ze 
všech koutů světa a viděl, jak může vypadat praktická spolupráce mezi univerzitou a praxí. 
Zároveň jsem poznal kouzelnou zemi s velmi silným příběhem a lidmi, kteří i přes, nebo možná 
právě pro, neustálé ohrožení umí žít naplno. To vše by nebylo možné bez pomoci stipendia 
Mobilita-Akce-200 a tímto bych panu děkanovi a Elektrotechnické fakultě ČVUT rád poděkoval 
za pomoc na mé cestě životem. Velmi si toho vážím. 


