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Příjezd na univerzitu: 

Hlavní vchod v kampusu Azurém. 

Mladá univerzita v kraji Minho na severu portugalska má hlavní sídlo ve městě Braga – kampus 
Gualtar a druhý v sousedním městě Guimarães – kampus Azurém. Projekt, na kterém jsem chtěl 
pracovat spadal pod Department of Information Systems v kampusu Azurém. Přijetí od pracovnice 
GRI (International Relationship Office) bylo vlídné, dostali jsme seznam možných ubytování v okolí a 
ujištění, že do Orientation meeting nemáme nic řešit. Doporučuji v této chvíli zdůraznit jim, že 
potřebujete, aby bylo někde zaznamenáno datum vašeho skutečného příjezdu, jinak můžete mít na 
konci problém přesvědčit je, aby vám potvrdili skutečnou délku pobytu, což určuje výši stipendia. Po 
Orientation meeting (obecné informace), kde se sešli všichni zahraniční studenti, jsme měli ještě další 
setkání v kanceláři zahraničního oddělení (vyplňování formulářů). Teprve potom jsem se mohl setkat 
s koordinátorem, který mi v zásadě jen ukázal dveře kanceláře mého supervizora (prof.Pedro 
Branco). Předal jsem své portfolio, probrali jsme možnosti spolupráce a definitivně se dohodli, že 
budu pracovat na projektu HLM (Hybrid Learning Materials). Teprve z rozhovoru s vedoucí projektu 
vyplynulo, na čem konkrétně budu pracovat. 

 

Bydlení, finance: 

Je možné využít studentských kolejí, ale dá se využít i některé z mnoha nabídek a pronajmout pokoj 
v domě. Ceny za pokoj se mohou pohybovat cca od 120 do 150 euro za měsíc. Ne vždy jsou v ceně 
energie a plyn se zpravidla kupuje v tlakových lahvích. Dost často nejsou pokoje vybaveny topením a 
to je v zimě dost nevýhoda (teploty kolem 10°C). Ceny potravin v obchodech jsou přibližně stejné, o 
něco vyšší než u nás, ale je možné rozumně nakupovat v místních hypermarketech. Přidělené 
stipendium (10 000Kč/měsíc) vystačí zhruba na ubytování a jídlo. Pokud chcete ale více než ležet 
v knížkách, budete potřebovat více. 

 



Práce na projektu: 

Prototyp výukové platformy projektu Hybrid Learning Materials. 

Náplní projektu HLM je tvorba prostředků komunikace mezi člověkem a počítačem pomocí různých 
hmatových metod. Výuková platforma „TOK“ má představovat prostor pro realizaci příběhu pomocí 
kartiček s obrázky a komunikuje s uživatelem (dítětem) pomocí obrazovky, kde zobrazuje sestavený 
příběh pomocí krátké animace. V době mého příjezdu byl projekt na počátku a v tu chvíli bez 
výsledků. Mojí prací byl návrh a realizace fyzické stránky prototypu. Z počátku bylo nutné ujasnit si 
jeho funkční stránky a prezentovat návrhy ostatním členům týmu, což zabralo asi dva měsíce práce. 
Jakmile bylo zřejmé, jak má prototyp vypadat a fungovat, přistoupili jsme k realizaci fyzického boxu, 
který jsme stylizovali do podoby knihy. 

Více informací je možné nalézt na: http://www.engagelab.org/Home/research/research-2/hlm 

 

Portugalská kultura: 

Sever je oblast s bohatou historií, která pamatuje počátky Portugalska jako samostatného státního 
útvaru. Národním kamenem je žula a z té je také postavena většina starých domů, které jsou 
v mnoha případech polorozpadlé na prodej nebo přímo v ruinách. Starobylá centra měst jsou ale 
kouzelná právě díky útlým starým domům narovnaným těsně vedle sebe. Typické je používání kachlí, 
které domy chrání před vlhkem. Kachle malované ručně modrou glazurou se nazývají „azulejos“, 
zobrazují často výjevy z portugalské historie a zpravidla jsou používány jako dekorace. 
Situace dopravní infrastruktury (zejm. dálnice) se v Portugalsku v posledních letech dost zlepšila díky 
dotacím z EU. Auto má snad každý a na silnicích je to vidět. Město Braga je menší než Brno, ale 
provozu je tam dvakrát tolik a hromadná doprava funguje dost chaoticky. Portugalci jsou sympatičtí, 
vstřícní, dobře oblečení, navonění a neuvěřitelně nedochvilní.  

 

Rua da Rainha - Guimarães 

 

http://www.engagelab.org/Home/research/research-2/hlm


Žulové domy v Ponte de Lima. 

Lisabon. 

Typické malované kachle „Azulejos“ ve Viseu 

 

Ukončení pobytu: 

Potvrzení o délce pobytu. 

Výstupním dokumentem je potvrzení o délce pobytu, potvrzení o absolvování předmětů (v mém 
případě žádného) nebo list hodnotící vaši práci na projektu, kterou píše váš supervizor (v době 
sepsání této zprávy jej stále nemám k dispozici). 


