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Jako student Fakulty dopravní, prvního ročníku magisterského programu 

„Provoz a řízení letecké dopravy“ jsem během akademického roku 

2011/2012 v rámci programu Erasmus studoval na velmi prestižní 

francouzské vysoké škole přímo zaměřené na civilní letectví, École Nationale 

de l’Aviation Civile (ENAC) v Toulouse. Tam jsem absolvoval 12-ti měsíční 

studijní program „Mastère Specialisé in Aviation and Air Traffic 

Management“.  

Výběrové řízení programu Erasmus nebudu popisovat, to je naprostý 

základní kámen dalšího postupu. Ovšem dostat se na zahraniční studijní 

program této kvality je takřka nemožné, kromě doložených výborných 

studijních výsledků je vyžadována i velká praxe v oboru, tedy minimálně 

letectví jako takovém, spíše však přímo v Air Traffic Managementu (ATM) 

či řízení letového provozu. Nutností je tedy nejen kombinace akademických 

i profesionálních kvalit ale hlavně velká motivace, zápal a nasazení.  

Studium v zahraničí je složité a důkladně prověří předchozí průpravu. 

Předpokládá se, že se v problematice již velmi dobře orientujete, máte jisté 

povědomí a nadhled, na kterém se dá stavět. Globálně je potřeba mít 

představu, co a jak v ATM nyní funguje. Obsahem studia jsou totiž zejména 

nové koncepty v rámci programů SESAR i NEXTGEN a celkově je zřetelná 

orientace na blízkou i vzdálenější budoucnost letecké dopravy hlavně 

na evropském nebi. Program je opravdu prakticky orientován.  

Studium je taktéž časově náročné, výuka či práce na projektech probíhá 

od rána do večera každý den, zkoušky většinou každé dva týdny v pátek 

odpoledne, do toho ještě exkurze a semináře. Neoddiskutovatelná je kvalita 

přednášejících, jde většinou o experty přímo pracující na dané problematice 

či akademiky z ENACu. Výuka má opravdu profesionální parametry.  

Celkově byl pro mě rok v zahraničí velmi, velmi náročný, ale jednoznačně 

přínosný. Krom nových znalostí jsem získal cenné kontakty jak na ostatní 

studenty a profesionály z celého světa, tak na další odborníky z oboru.  

Studium jsem nakonec absolvoval s docela slušným prospěchem; byl jsem 

dokonce vyhodnocen jako vůbec nejlepší student celého programu.  
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