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Jako posluchač Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze jsem se účastnil zahraničního 
půlročního studijního pobytu na Technické univer-
zitě v Drážďanech. Chtěl bych popsat určité rozdíly, 
které se týkaly kvality služeb a zázemí studentů na 
této univerzitě. Studium na vysoké škole se totiž ne-
týká jen obsahu a kvality vlastního studia, ale i kvality 
služeb a možností, které vytvářejí zázemí v průběhu 
vysokoškolského studia.

Koleje

Výrazný rozdíl je např. v úrovni a kultuře stu-
dentského bydlení. V České republice velmi často 
na koleji v jednom pokoji bydlí 3 studenti, zatímco 
na kolejích Technické univerzity v Drážďanech ve 
stejném prostoru v pokoji pouze jeden student (a to 
nelze srovnat s tím, co se nabízí v bývalých spolkových 
republikách). K tomu je třeba zmínit spoustu drob-
ností jako například: každý student na koleji v Dráž-
ďanech má v pokoji přístup na internet, vlastní klíč 
od prádelny a hlavně může mít po celou dobu studia 
stejný pokoj, nemusí se o prázdninách vystěhovávat 
a po prázdninách nastěhovávat. Nejvíce mě překva-
pila nepřítomnost kontrol na kolejích. Byly tam sice 
vrátnice, ale v současnosti již nefunkční, byly využity 
jako místnost pro kopírky. Na můj dotaz mi němečtí 
studenti sdělili, že v demokratickém státě není třeba 
studenty kontrolovat.

Menzy

Obdobné zkušenosti jsem získal také při stravování 
v menzách. Znám menzu na Albertově a nemám příliš 
dobré zkušenosti s její úrovní. Výběr jídel je u nás ve 
většině menz malý a kvalita jídel je nepříliš dobrá. 
Také u nás jsou jistě kvalitní menzy, ale je jich málo. 
V drážďanských menzách studenti rádi posedí a po-
povídají si u jídla, menzy naprosto nemají charakter 
závodních jídelen. Nejsou jen místem pro oběd, ale 
večer se proměňují na místa pro setkání studentů 
nebo na kina.

Počítače

Přístup k počítači a internetu je na naší vysoké škole 
nedostatečný. Ne všichni studenti mají možnost připo-

jit se z domova na internet nebo mají vlastní počítač, 
proto by chtěli využít možnosti počítačových studoven 
na škole. Fronty před počítačovými učebnami vedou 
k tomu, že studenti mají např. pouze půl hodiny na 
práci a poté musí uvolnit místo dalšímu. To je velmi 
krátká doba. V Drážďanech není omezující časový li-
mit a přístup je dobrý, i když se občas fronty také tvoří. 
Musím ocenit, že se u nás kvalita počítačových učeben 
zlepšuje, ale stále není vyřešen nedostatek počítačů.

Jazyky

Nedostatečné znalosti cizích jazyků jsou velkou bo-
lístkou nejen na našich vysokých školách, ale i na Tech-
nické univerzitě v Drážďanech. Jen přístup k tomuto 
problému je rozdílný. Student v Drážďanech musí mít 
zkoušku ze dvou jazyků, ale nabídka kurzů, kterou pro 
studenty univerzita zdarma nabízí, je nesrovnatelná 
s možnostmi u nás. Angličtina je standardem a další 
jazyky jako španělština, italština, ruština, polština, češ-
tina, finština atd. jsou v nabídce. Účelem výuky jazyků 
v Drážďanech je umožnit studentům ovládat základní 
znalosti cizího jazyka. U nás je jazyková příprava na 
některých školách, nejen na vysokých, neuspokojivá. 
Na mnoha univerzitách v České republice je znalost 
především angličtiny ve své podstatě podmínkou ve 
studiu, a to nejen na anglistice, kde je to pochopitelné. 
Na vysoké škole předpokládají, že jazykovou přípravu 
zajistila již střední škola. Kdo není dostatečně jazykově 
vybaven, má si znalosti doplnit samostudiem nebo si 
zaplatit jazykové kurzy. Tento přístup je omezujícím 
faktorem pro možnost studovat na vysoké škole méně 
majetným studentům.

Přestávky mezi hodinami

Na Technické univerzitě v Drážďanech se mi líbilo, 
jakým způsobem byly rozvrženy hodiny výuky. Byly 
zapsány jako dvě 45minutové hodiny (Doppelstunde) 
a byla mezi nimi vždy dvacetiminutová přestávka. To 
zamezilo situaci, že by student nestihl včas přijít na 
přednášku v jiných částech města nebo že by si nemohl 
zajít na oběd, jako se to stává u nás.

Na závěr bych chtěl říci, že jsem na Technické 
univerzitě v Drážďanech poznal mnoho zajímavého 
a pozitivně odlišného od života vysokoškolského 
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studenta u nás. I když naše vysoká škola je na velmi 
dobré úrovni, můžeme se mnohému u svých sousedů 

naučit a na základě jejich zkušeností a podle našich 
možností změnit a zlepšit.

Emil Šlemenda, posluchač Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

STŘÍPKY MOUDROSTI

Joseph Addison

Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se 
rozdělíme o jedno i o druhé.

Aischylos

Kdo zná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý.

Aristoteles

Přátelství vzniká mezi stejnými lidmi nebo je stejnými 
udělá.

Cicero

Devět desetin moudrosti je být moudrým v pravý 
čas.

Karel Čapek

Není dobré literatury bez dokonalé řeči.

Jiří Menzel

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten 
druhý může mít svou pravdu.


