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Utrecht - Nizozemsko
Vít Slepička 2. ročník obor Pozemní stavitelství
Místo pobytu
Utrecht je čtvrté největší město v Nizozemsku se třemi sty tisíci obyvateli. Ve městě se nachází jedna z
nejstarších Nizozemských univerzit, a tak je zde díky ESN zajištěno velké množství mimoškolních aktivit a
akcí kde je možnost se potkat a seznámit s mnoha mezinárodními studenty z celého světa. Jako první po
příjezdu je zde organizován uvítací den pro mezinárodní studenty, kde se studenti dozví všechny potřebné
informace nejen o studiu na univerzitě, ale také o životě a cestování v Utrechtu a Nizozemsku celkově.
Univerzita zajišťuje studentské Isic karty, které se po nabití kreditu na každém vlakovém nádraží dají používat
také jako cestovní karty (OV-chipcard) platné pro všechny typy hromadné dopravy v Nizozemsku. Já osobně
jsem si po prvních pár dnech pronajal na celou dobu pobytu kolo (Swapfiets) za 13€ měsíčně, čímž se dá ušetřit
hodně peněz, kterých není k životu zde nikdy dost. V Nizozemsku je kolo nejčastější a nejoblíbenější způsob
dopravy, jelikož je zde téměř všude rovina a vše je cyklistům také vhodně přizpůsobeno.
Studium
Obor, který jsem studoval, se jmenuje Co-Design (v češtině také participativní design) a jedná se o typ procesu
navrhování, který ve všech fázích procesu navrhování zapojuje koncového uživatele. Ve zkratce toto znamená
důraz na komunikaci se všemi zapojenými stranami pomocí různých metod rozhovorů, designových meetingů
apod. pro dosažení nejlepšího možného výsledku návrhu pro koncového uživatele.
Tento kurz není škola. Po celou dobu semestru se pracuje pro reálné firmy, jako profesionální designérské
studio na projektech z různých odvětví. Projekty jsou zaměřeny na vytváření hodnot lepšího světa, ať už se
jedná o zlepšení situace zdravotní péče, nebo sociální problémy společnosti. V tomto kurzu jsem se setkal se
studenty různých oborů od produktových, grafických a interiérových designerů, až po studenty informačních
technologií a architektury.
Tento kurz má obrovskou výhodu v tom, že se po celý semestr nedochází na nudné přednášky do poslucháren
univerzity, ale celý čas se tráví s kouči z profesionálního designérského prostředí z celého světa ve studiu,
které si studenti v prvním týdnu sami vybaví nábytkem a vším potřebným podle jejich představ.
Další pozitivní zprávou pro mě byla informace, že se zde nekonají žádné zkoušky ani písemné testy. Ale
zadarmo kredity samozřejmě nejsou, a tak výstupy každého projektu jsou prezentace a vypracované
dokumenty, které se prezentují hodnotící komisi, tvořené učiteli z univerzity, kteří následně výsledek ohodnotí
známkami.
Zvolení tohoto programu pro mě znamenalo 40+ hodin týdně strávených ve studiu nejen prací na projektech,
ale především také hodně cestování a zábavy. Projekty jsou opravdu různorodé, a také se téměř s každým
projektem podíváte do jiného města v Nizozemsku a na jeden týden dokonce na projekt v zahraničí dle vašeho
výběru (např. Norsko, Finsko, Británie, Maďarsko, Polsko), kde se nejen pracuje, ale také poznává místní
kultura, a hlavně noční život. :D
Tento výjezd pro mě byl velmi zajímavou a cennou zkušeností a rozhodně bych ho všem doporučil. Pokud
byste měli zájem dozvědět se něco více o tomto kurzu, nebo životě v Utrechtu, neváhejte mě kontaktovat na
mail vit.slepicka@gmail.com, nebo tel. 721 081 723.

