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Mému studiu v zahraničí předcházelo dlouhé rozhodování zahrnující mnohé aspekty. 

První, co bylo nutné zohlednit, byl studijní směr, kterému jsem se doposud věnovala. 

Kombinace mých zájmů - medicíny, inženýrství a informatiky se v dnešní době sice už zdá 

běžná, avšak najít instituci, která na jednotlivé složky klade důraz v takovém poměru, který 

vyhovoval mým představám a zároveň nabízí výuku v angličtině či francouzštině, nebylo tak 

triviální. 

V neposlední řadě jsem samozřejmě uvažovala i nad atraktivitou dané cizí země, zda mi má 

co, kromě studijních zkušeností, nabídnout. 

Po dlouhých rešerších a přemýšlení nad jednotlivými možnostmi jsem byla pevně rozhodnutá 

směřovat svůj studijní výjezd do jedné ze severských zemí. V konečné fázi pak vyhrál právě 

Island, konkrétně Reykjavík University, která nabízela program biomedicínské inženýrství 

celý v angličtině. 

Mimo několika atraktivních předmětů z oblasti neurověd či tkáňového inženýrství nabízela 

univerzita i zcela novou moderní budovu s výhledem na Reykjavík a oceán, pro studenty 

nepřetržitě přístupnou. 

 

Reykjavík University 

Na celém Islandu je několik univerzit, v samotném Reykjavíku jsou pak ty dvě 

nejvýznamnější. Státní University of Iceland a poté soukromá Reykjavík University. 

RU nabízí několik fakult jako například School of Business, School of Law, School of 

Computer Science, School of Science and Engineering a další. Studenti mají možnost 

zapisovat si předměty napříč všemi fakultami i jednotlivými obory. Nejsou tak omezení pouze 

na nabídku své fakulty či studijního oboru, ale mohou si rozšířit obzory i prostřednictvím 

studia předmětu ze zcela jiného směru, než kterému se standardně věnují. Je tak zcela běžné, 

že si student počítačových věd zapíše kurz nabízený School of Business a svoje dosavadní 

studium začne tak dávat do širšího kontextu, což mu v budoucím profesním životě bude 

jedině k užitku. 

Dalším pro mne poněkud překvapivým faktem bylo, že škola je otevřená nepřetržitě, nehledě 

na denní dobu či den v týdnu. V nočních hodinách je vstup však samozřejmě omezen na 



studentskou kartu a na individuální studentský kód. Vzhledem k tomu, jakým způsobem je 

však celé studium a workload na Islandu koncipován, byl neomezený přístup do prostor 

univerzity téměř nepostradatelným. 

Převážná většina veškerých požadavků na studenty je ve formě skupinových či individuálních 

projektů. Samotného studia teorie, tak jako je to běžné v České Republice, na Islandu tolik 

není. Teoretická a akademická obtížnost se tak zdá být ve srovnání s ČR lehčí, na druhou 

stranu časová náročnost a pracovní vytíženost je mnohonásobně vyšší. 

Během jednoho semestru má student (inženýrství či computer science) zapsáno v průměru 

čtyři až pět kurzů. Z každého je jednou týdně domácí úkol, ať už teoretického či praktického 

rázu, během výuky probíhají ústní či písemné examinace, a cca jednou za tři týdny je vždy 

nějaký náročnější komplexnější úkol, jehož výstupem je podrobná zpráva s výsledky, včetně 

minimálně dvacetiminutové prezentace. Během semestru student dále pracuje na dvou 

hlavních projektech, někdy individuálně, někdy skupinově. Na konci semestru je poté před 

samotnou zkouškou obhajuje v podobě prezentace, která musí trvat minimálně 40 minut. 

Když se tyto veškeré požadavky sečtou a převedou na hodiny strávené prací do školy, je pak 

zcela pochopitelné, že se v budově univerzity pohybují desítky, někdy stovky studentů 

v dobách jako jsou 2 hodiny ráno, či nepřetržitě celý víkend. 

Univerzita je pro tyto situace však velmi dobře vybavená. Disponuje mnoha částmi, které jsou 

určeny studentům pracujícím ve skupině či studujícím individuálně. Po celé budově je mnoho 

drobných učeben/studoven, které jdou prostřednictvím online systému rezervovat kterýmkoliv 

studentem. Každá studovna má poté k dispozici tabuli s fixami, dostatek židlí a jeden velký 

prostorný stůl. Jiné oblasti budovy jsou pro změnu určeny spíše odpočinku a krátkodobému 

odreagování se od práce. V podzemní části univerzity je veliký prostor s posilovnou, 

sprchami, několika gauči, či kulečníkem, pingpongovými stoly nebo stolním fotbálkem. Jiné 

části nabízí plně vybavené kuchyňky s toustovači, mikrovlnkami, rychlovarnými konvicemi či 

automaty na kávu zdarma. Škola je tak svým způsobem přizpůsobena tomu, že někteří 

studenti tam opravdu zůstávají přes noc, či celý víkend. 

Kromě výše zmiňovaných prostor jsou většinou přístupné i laboratoře či odborné učebny. 

Skupiny studentů tak využívají projektory v učebnách, když společně pracují na 

programovacím úkolu a potřebují mít dobrý přehled nad kódem, který zrovna píší. Jindy 

naopak při práci nad závěrečným protokolem student zjistí, že při měření udělal zásadní 

chybu. Má pak na svoji studentskou čipovou kartu možnost vstoupit do laboratoře v půlce 

noci a celé měření okamžitě zopakovat. 

Zcela odlišný od českého školství je přístup profesorů ke studentům. Všichni si tykají 

(přestože se v angličtině vykání a tykání nerozlišuje, v případě že komunikace probíhá 

například v němčině, používají se výrazy pro tykání), oslovují se výhradně křestními jmény a 

zdraví se „ahoj“ (včetně emailových komunikací). Není problém se na cokoliv zeptat, lehce 

změnit během semestru osnovu předmětu, protože studentům zkrátka některé téma přijde 

zajímavější. Učitelé reagují na emaily prakticky okamžitě, jsou ochotní vyhovět ve většině 



situací. Pokud se student nemůže dostat v deset hodin večer do konkrétní učebny, standardně 

zavolá svému vyučujícímu na soukromý telefon a problém operativně vyřeší. 

 

Příklady studovaných předmětů 

Diagnostic Technology 

Jeden z pro můj obor nejvýznamnějších předmětů, které jsem studovala, byly Diagnostické 

technologie. Předmět mělo zapsáno pouze šest studentů, což zajišťovalo ještě více 

individuální přístup během výuky, než bylo na celé univerzitě standardem. Osnovy pokrývaly 

většinu velkých diagnostických zařízení jako například magnetická rezonance, rentgen, 

počítačová tomografie, pozitronová emisní tomografie, ale například i výuka na téma simulací 

elektrického chování biologických membrán. Během výuky byl kladen důraz na porozumění 

fyzikálním principům, elektronické realizaci, ale i následného softwarového zpracování 

naměřených dat, především pak digitální rekonstrukce obrazu. 

Při praktických cvičení celá studijní skupina „sestavovala“ vlastní CT zařízení, kde pomocí 

jednoduchého RTG, otočné soustavy, fotoaparátu a implementace vlastního softwaru na 

zpracování pořízených fotografií, byly nakonec sestaveny jednotlivé řezy zkoumaným 

objektem. 

Clinical Engineering 

Tento předmět poskytoval velmi obecný a komplexní náhled do profese klinického inženýra. 

Vše bylo posazováno do kontextu z pohledů inženýrského a technického, medicínského 

neboli klinického, ale zároveň i etického či ekonomického. Majoritní náplní byla skupinová 

práce na projektu zadaném hlavní nemocnicí v Reykjavíku. Jednalo se o provedení komplexní 

a detailní rešerše týkající se digitalizace veškerých dat (anamnézy pacientů, fyziologické 

údaje naměřené jednotlivými přístroji) na jednotce intenzivní péče. Následoval pak návrh 

samotného systému pro akumulaci, a zpracování dat, a zároveň podporu rozhodování 

zdravotnického personálu. Práce zahrnovala mnoho stráveného času v nemocnici, účast na 

obchodních prezentacích jednotlivých firem nabízejících podobné lékařské systémy, diskuze 

s doktory a sestrami pracujícím na JIP. Závěrem byl celý projekt prezentován před volnou 

veřejností a nemocničním personálem. 

 

Machine Learning 

Strojové učení bylo typickým předmětem ze School of Computer Science.  Během semestru 

jsme samostatně i ve skupinách pracovali na různých programovacích i 

teoretických/výpočetních úkolech. Nejvíce jsem zde ocenila praktičnost výuky. Veškeré úkoly 

a projekty byla zajímavé a vyzývavé. Hodnocení bylo založeno na soutěživosti jednotlivých 

týmů. Úkolem bylo většinou navrhnout software s umělou inteligencí a ve výsledku se 



porovnávalo, jak si jednotliví „agenti“ poradí s předem neznámými úkoly zadanými 

vyučujícím. 

Applied Probability  

Aplikovaná pravděpodobnost byla typickou nabídkou pro studenty z několika odlišných 

fakult. Zájem o ni měli studenti studující finanční inženýrství i počítačové vědy. Veškeré 

příklady byly brány z reálného života a reálných situací, se kterými se studenti měli setkávat 

v profesní praxi. Oceňovala jsem především toto, neboť jsem se nesetkala s žádnými uměle 

vytvořenými početními problémy, které by sice sloužily k procvičení matematiky, ale v praxi 

se zcela nevyskytovaly. 

Tissue Engineering 

V rámci tkáňového inženýrství bylo pokryto hned několik disciplín. Byly probrány jak 

základy mechanického a materiálového inženýrství, genetiky, molekulární biologie, stejně tak 

principy automatického řízení. Po teoretickém úvodu se studijní skupina pravidelně scházela 

už bez stálé přítomnosti kantora, a v rámci jejího projektu analyzovala výhody a slabiny 

současného bioreaktoru, který měla fakulta k dispozici. Cílem následně byl nový vylepšený 

návrh bioreaktoru, který se příslušná laboratoř bude snažit sestavit.  

Individuální výzkum 

Mimo veškeré oficiálně zapsané předměty jsem společně s jedním studentem z technické 

univerzity ve Vídni měla tu příležitost podílet se na výzkumu v oblasti simulace mozkové a 

svalové aktivity. Výsledkem naší půlroční práce byla akademická publikace popisující 

frekvenční charakteristiky mimické svalové činnosti. V budoucnu mají být tyto výsledky 

použity především v souvislosti sestavování virtuálního modelu lidské hlavy, zejména 

simulace mozkové a svalové aktivity. Klinicky užitečným výstupem by pak jednou mohla být 

možnost spolehlivě separovat nízkonapěťové svalové artefakty z EEG měření. Na projektu 

jsme dále spolupracovali s odborníky z Itálie, USA a pochopitelně z Islandu. 

 

Závěr 

Přestože jsem očekávala mnohem větší důraz na teoretické požadavky a obecně vyšší 

akademickou náročnost studia, studium na Reykjavík University mi dalo (a stále dává) 

nespočetné množství zkušeností a pohled na mou studijní problematiku ze širšího kontextu. 

Měla jsem možnost nahlédnout více do praxe, zvyknout si na práci v týmu, věnovat se 

několika dlouhodobějším projektům zároveň. Byla jsem nucena pracovat a jednat samostatně, 

nést zodpovědnost za výsledek daného projektu, neboť profesor v těchto případech byl 

většinou jen zadavatel a během semestru zadání pouze zpřesňoval. Veškerý návod, postup, 

literaturu či kontakty si student musel opatřit sám. 

Studium bylo tedy více zaměřené na plnění úkolů a problémů zadaných kantory. Prostředky a 

způsob, jakým si s daným zadáním studenti poradili, byl pouze na nich. Pokud pro splnění 



daného problému studentovi chyběl teoretický základ, bylo na něm si ho individuálně 

dostudovat a adekvátně v práci použít. Často celé výsledné hodnocení záleželo především na 

tom, jakým způsobem student svůj výsledek prodal. Důraz na originalitu, prezentační 

dovednosti a jistou suverenitu byl tudíž velmi značný. 

V neposlední řadě nesmím opomenout jazykové obohacení, které jsem prostřednictvím studia 

v zahraničí měla možnost získat. Přestože jsem měla jazykový certifikát a adekvátní znalosti 

běžné angličtiny už před výjezdem, aktivní používání odborné a akademické angličtiny bylo 

však zcela novou zkušeností, jistě velmi cenou v budoucím studijním či profesním životě. 


