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Austrálie je mnohdy vnímána jako země věčného slunce, klokanů, nekonečných pláží a možností.
Hledáte-li podobná přirovnání, z větší části budou pravdivá, jen neplatí vždy a všude; např.
v Melbourne, městě, které bylo prohlášeno za nejlepší místo na světě k žití, na klokana hned tak
nenarazíte a v průběhu zimy pořádně vymrznete.
Melbourne je úchvatné město. Druhé největší v Austrálii, tradičně soupeří se Sydney o to být ve všem
první: v kultuře, v čistotě prostředí, v litrech vypité kávy, a je třeba říci, že alespoň mě se mu o tom
podařilo přesvědčit. Perfektní skloubení moderní zástavby s přírodou, parky na každém rohu, na
Austrálii nejlepší možná hromadná doprava (v porovnání s Evropou ovšem tragédie), a multikulturní
prostředí (hlavně se zastoupením Asiatů). Jedná se o jedno z nejbezpečnějších míst na zemi, kde se
nemusíte bát, že vás za rohem překvapí člověk s pistolí, kterou den předtím koupil v Kmartu. Na jízdní
kola, která jsou oblíbeným zlodějským artiklem, je však i zde třeba si dávat pořádný pozor.
Co bych asi nejvíce vypíchl z australského života, který vás brzy spolkne, je velká diverzita ve všem.
Ranní křik papoušků, kteří vás nenechají spát, pavouci, kteří vás hlavně svými rozměry dokážou
nečekaně překvapit v pokoji, klokaní maso, které je po kuřecím druhé nejlevnější na trhu, australské
pivo (nikterak dobré, a v restauraci tak desetkrát dražší než v Čechách), ale hlavně australský akcent
(zkracujeme vždy, všechno a všude); pouště, klikatící se řeky s nejčistší vodou, kterou si dokážete
představit, hory, scenérie zapadajícího slunce na plážích vedle Antarktických vod, a pohled na jižní
noční oblohu, kdy jste jedním z mála lidí, kteří se mohou ponořit do záře tisíců hvězd na otevřeném
nebi s Jižním křížem ve svém středu.
Samotná University of Melbourne má pověst nejprestižnější univerzity v Austrálii. Nabízí nejširší
možné zastoupení oborů a předmětů nejrůznější obtížnosti. Rozdíl ve vyučované látce i její kvantitě
jsem oproti českým univerzitám nepocítil, je ovšem velmi znát rozdíl ve vybavení univerzity. Perfektní
je přístup profesorů, kteří dělají svojí práci excelentně a věnují se pouze a jen jí a svým studentům.
Tisíce dolarů, které každoročně studenti univerzitě přináší, jsou definitivně vidět při obhlídce
vybavení učeben i celého kampusu.
Vysoký životní standard, který v Austrálii panuje, zvyšuje relativní životní náklady několikanásobně. Je
třeba s tím počítat, a není tedy na škodu si zkusit ve volném čase něco přivydělat, tak jako mnoho
jiných studentů. Univerzita je blízko k centru, dá se k ní tedy poměrně rychle dostat tramvají nebo na
kole, které vám ušetří nějaký ten dolar. Ubytování v rozumné vzdálenosti od univerzity je nejlevnější
ve sdíleném bytě s ostatními studenty, univerzitní koleje jsou hodně drahé; i tak za sdílený byt dáte
každý měsíc minimálně kolem 1000 dolarů.
Více než 80 % studentů hlavně na magisterských business oborech tvoří Asiaté, zbytek mezinárodní
studenti. Hodně Australanů jezdí na magistra do USA, kde je studium vyjde levněji. Náročnost studia
je vyšší než na domácí české univerzitě, a dosažení dobrých známek vyžaduje hodně úsilí a času,
zejména kvůli konkurenci Číňanů, kteří dřou a drtí látku celý semestr bez ustání a zvedají tak laťku na
dosažení dobrých výsledků hodně vysoko. To vše vás motivuje k tomu podat dobrý výkon a skutečně
si z předmětů něco odnést.

Pokud bych se měl pokusit o nějaké závěrečné shrnutí, Austrálie je bezpochyby místo, které bych
doporučil každému zažít a vidět. Atmosféra a příroda, která se zde nachází, je na míle vzdálená od
všeho, co běžný člověk v Evropě zná, a objevování jejích rozdílů vám každý den učiní zajímavým a
unikátním. Skloubit školu, s případnou prací, sociálním životem a objevováním Austrálie může být
někdy náročné, ale jedná se o výzvu a nezapomenutelné zážitky.
Přeji hodně zdaru.
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