
Dobrý den, 

už je tomu měsíc, co mně, maturantovi IT na ISŠ COP Olomoucká, skončily prázdniny, tak 

jsem se rozhodl napsat Vám pár řádek o mém současném působení. Ačkoliv jsem na 

Olomoucké studoval obor IT, své vysokoškolské kroky jsem směřoval do dopravy, a to na 

Univerzitu Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, obor technologie řízení dopravních 

systémů. 

 

Ze začátku jsem vůbec nevěděl jestli nebudu za spolužáky v něčem zaostávat, protože jsem se 

přišel z jiného oboru. Jak hodiny plynuly pravda vyšla najevo a já si uvědomil, proč podle 

statistik dopravní fakultu opustí po prvním ročníku 60-70% studentů. Značná část spolužáků 

mi znalostmi příjde tak na druhý až třetí ročník střední školy (hlavně v matematice, fyzice a 

občas i v angličtině). Opravdu, nikdy v životě bych nečekal, že si budu myslet, že jsem se na 

ISŠ naučil hodně. Co se teoretických předmětů týče, nestačil jsem se divit co všechno oproti 

okolí umím a kdybych měl tu možnost vrátit čas, naučil bych se tam u vás v Brně daleko víc. 

Tehdy jsem měl strašně moc času a mohl jsem se toho naučit hodně sám, ale nechtělo se mně, 

za to teď bych toho moc chtěl, ale nemam vůbec žádný čas. Ve srovnání se střední je tu hodně 

potřeba rychle chápat a udělat si strategii studia, protože je tu toho několikrát víc a je poměrně 

málo času... Prakticky to, o čem jste mluvila, se stalo skutečností.. 

Co se týče angličtiny, tak mám pocit, že se tu nic moc nenaučím. Ve třídě je nás 30 a je to 

docela na nic. Domnívám se, že pokud se budu chtít v angličtině posunout dále, budu se 

muset učit sám. Takže angličtina v Brně značně lepší. V tomto mají studenti z ciziny značnou 

výhodu, protože anglicky umí velmi dobře a taky je fakt,že velká většina cizinců, s kterými 

jsem se tu setkal, je daleko snaživější než studenti z Česka. Ono, aby si člověk uvědomil co 

má tak, musí mít možnost srovnávat.Já ji teď dostal a nikdy bych nečekal, že na ISŠ tak 

změním pohled. 

 

Jinak co se týče oboru - technologie řízení dopravních systémů, jsem ve svém živlu.Učíme se 

jak techniku tak i organizaci dopravy na železnici, silnici, vodě i ve vzduchu, a když to baví, 

jde to skutečně skoro samo, i když je učiva moc. Kdybych to měl srovnat s maturitou, tak 

příprava na zápočtový test je znatelně obtížnější :-D 

 

Závěrem bych Vám chtěl do dalších školních let popřát hodně pracovního elánu, co nejvíce 

snaživých studentů a ať vás angličtina stále baví. 

PS. Studentům prosím vyřiďte ať si ISŠ váží a snaží se z ní dostat maximum. V budoucím 

studijním životě to zajisté ocení. 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne 
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