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Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník bakalářského studia  

Zahraniční škola 

Země: Ruská Federace  
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Fakulta/katedra zahraniční školy: Faculty of Mechanical Engineering Technology/ 
Department of Metal Forming Technology (MET-6) 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Dmitry V. Drobyshev/ Tatiana Khusainova  

E-mail koordinátora zahraniční školy: khusainovath@bmstu.ru  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.bmstu.ru/ 
 

 

Studijní pobyt v zahraničí 

Akademický rok: 2017/ 2018  

Začátek pobytu: 7.2.2018  

Konec pobytu: 31.8.2018  

Délka pobytu v měsících: 7  

Aktivity před výjezdem 

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
O této možnosti jsem se dozvěděl již před přijetím na ČVUT v rámci vlastního sběru 
informací. Konkrétnější informace ohledně tohoto programu přímo od studentů jsem 
dostal již během prvního semestru v rámci tzv. seznamovacích dnů, kdy nám bylo řečeno 
více o fungování samotného ČVUT a dalších aktivit.  
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz 
na web)? 
O těchto kurzech/ stránkách přesně nevím, já volil formu přímého kontaktu představitele 
zahraniční univerzity s dotazem, zda-li můžu na zahraniční univerzitě studovat mnou 
vybrané předměty, tak aby odpovídaly českým ekvivalentům. 
  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
V mém případě se jednalo o potvrzení znalosti ruského jazyka, které mi vystavili na katedře 
cizích jazyků ČVUT. Dále výpis studijních výsledků, s průměrem do 2,5 a také motivační 
dopis. A to nejdůležitější, dopředu vytvořený studijní plán předmětů, které si chci nechat 
uznat po příjezdu zpět na ČVUT. S tímto plánem a osnovami předmětů jsem doslova 
několik měsíců obíhal konkrétní profesory na ČVUT a bavili jsme se o procentuální shodě, 
tak abychom v konci došli ke shodě a byly mi podepsány předměty, které budou poté 
dodatečně uznány jako odstudované.  
 

 

http://www.bmstu.ru/


Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  

Viz odpověď výše.  
 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V ruském jazyce.  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán s konkrétními předměty a jejich český ekvivalent, státnicové předměty 
podepsány představiteli dané katedry. Načež tento seznam podepsal pan proděkan 
Řezníček.  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu ČVUT? 
Kopie pasu, doložit ze studijního oddělení podepsaný studijní plán, podepsanou žádost o 
stipendium, veškeré informace zapsány v portálu mobility.  
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, bylo. Ze zahraniční univerzity mi zaslali dokument potvrzující mé přijetí a také zvací 
dopis, který jsem doložil spolu s pasem a pojištěním na celou dobu studia společnosti CRC 
Holding, kde všechny tyto náležitosti spolehlivě vyřídili. Studijní vízum bylo na 90 dní, zbylé 
prodloužení víza se vyřizovalo již v Moskvě. Veškeré náklady: 500 Kč v Praze a asi 700 Kč 
v Moskvě doplatek, dohromady za vízum na celou dobu studia 1 200 Kč.   
  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Pojištění u bankovní karty UniCredit bank. Pojištění vyžaduje jednak škola, ale hlavně je ho 
potřeba doložit při žádosti o vízum.  
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Očkování nebylo potřeba, bylo ale potřeba před odjezdem získat potvrzení o tom, že člověk 
nemá AIDS, Tuberkulozu a Sifilis.  

Cesta tam a zpět 

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 

letenky. 

Cena letenky zhruba 120 Euro, z Bratislavy obvykle daleko levnější. Tipy na výhodné 

zakoupení letenky nemám.  

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas a v něm platné vízum. Klíč k úspěchu. 😊  

 

 

 

 



 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Z letiště Sheremetyevo jednoduše vlakem až do centra, všichni takovým způsobem jezdí, 

nejlevnější a nejrychlejší způsob.  

 

 

Průběh studia 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, měl jsem zvolené předměty, jaké si potřebuju odstudoval, nicméně jsem si přidal i 
nějaké další z třetího ročníku a také předměty, které mě zajímaly navíc. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrace probíhala následující formou, a sice že jsem zašel za vedoucím fakulty, řekl mu 
svá očekávání, která jsem již několik měsíců komunikoval s představiteli mezinárodního 
oddílu. Shodli jsme se na konkrétních předmětech, pan vedoucí mi řekl, kdy se dané 

předměty vyučují a kde mám být, no a tím to bylo všechno hotovo a šel jsem studovat. 😊  
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 

Výběr je obrovský, univerzita světového jména, asi bych doporučil, respektive sám bych si, 
pokud by to bylo možné, vybral předměty ještě více po energetické specializaci, nicméně 
problém je v tom, že Rusko si tyto technologie střeží a nepustí tam každého rusa, natož 
cizince. Běžně zde studenti potřebují potvrzení o mlčenlivosti a něco jako bezpečnostní 
prověrku na stupeň “důvěrný“. 
Konkrétnější asi nebudu, záleží na očekáváních daného studenta a jeho zájmech.  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Součástí studia tato praktická stáž nebyla, nicméně Moskva nabízí ohromné možnosti a 
obrovský potenciál na zajímavý zisk informací.  
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Zásadní rozdíl vnímám v nasazení, pokud to srovnám se stylem studia na ČVUT, které jsem 
měl prozatím možnost poznat, během semestru zde bylo ohromné množství úkolů, které 
bylo potřeba postupně ke konkrétním datům odevzdávat, v některé momenty člověk skoro 
nedělal nic jiného. Je zde ale každopádně i myšleno na konzultace, cílené hodiny 
s vyučujícím, kdy se studenti můžou ptát konkrétně na to, čemu nerozumí, případně co by 
chtěli ještě dovysvětlit. Zároveň je výuka koncipována do malých skupin, řekněme 
maximálně 20 lidí, tato třída společně studuje, vedou si docházku, systém našeho středního 
školství bych řekl. V tomto taky vnímám obrovský rozdíl oproti našemu vysokoškolskému 
systému. Zde se všichni velice dobře znají navzájem a velice často i učitel zná lidi po 
jménech. Celkově, daleko více osobnější, což ale neznamená, že by zkoušky byly o to snazší, 
to vůbec ne, ba naopak.  
 
 



Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Toto asi nemůžu objektivně zhodnotit. Každý systém má své výhody a nedostatky. Obecně 
ruské školství není v rámci světového hodnocení příliš vysoce ceněno, pokud vezmeme 
v úvahu školství anglo-americké, které žebříčkům dominuje, nicméně na základě zkušenosti 
a porovnání se školstvím “západním“, kdy jsem studoval v Dánsku, si troufám hodnotit, že 
ruské školství má daleko větší ráz na výkon, chápání, pamatování, přemýšlení a daleko 
direktivnější pojetí řešení úkolů. Takže asi záleží na člověku, co preferuje.  
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Po vyřízení výpůjční karty do knihovny jsem si veškeré studijní materiály sehnal zde. Bylo 
potřeba si koupit pouze sešity, milimetrové papíry a platit za tisk.  
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
V porovnání se západními institucemi, včetně našeho ČVUT, si troufám říct, že ta úroveň 
v Rusku je daleko níže. Celkově mám pocit, že vybavenost, až na pár míst v hlavní budově 
univerzity, je velice podfinancovaná. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 

tisku a kopírování)? 

Jednoznačně vzít si svůj notebook, ideálně si i zařídit vlastní přístup k internetu. Měl jsem 

občas pocit, že tady ani vlastně nechtějí řešit problém nefunkčního připojení, toto bylo 

vážně něco hrozného. Obrovská limitace během práce, a to nemluvě o kolejích, zde internet 

skoro ani nenačte úvodní stránku…  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 

výměnné studenty?  

Ano, během semestru je nespočet různých akcí, kterých se můžou studenti zúčastnit, ať už 

se jedná o sportovní události, různé turnaje, závody, kulturní akce, koncerty, dokonce se 

vybírá i univerzitní Miss, přednášky, debaty na různá témata, setkání s vedoucími 

představiteli univerzity, jako je rektor a děkani fakult, mimo to studentské organizace 

pořádají různé jednak seznamovací akce a také typické studentské party.   

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 

Ano, mé studium probíhalo pouze s ruskými studenty, s mezinárodní skupinkou studentů 

jsem se tady nesetkal. Obecně jsem nabyl dojmu, že na tuto univerzitu až tak příliš často 

výměnní studenti ze zahraničí nejezdí. Ne vždycky si profesoři byli jisti, jak ke mně 

přistupovat a jak mě hodnotit, a to hlavně kvůli tomu, že jsem nebyl evidován na 

univerzitním portálu.  

 
 

     
 



Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Bydlel jsem na koleji, kde mi místo sjednala univerzita. Jednalo se o koleje zhruba 3 minuty 
pěšky do školy. Naprosto ideální lokace a to i z pohledu cest do centra.  
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
4200 Kč.  
 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu) 
Tuto variantu jsem si vybral, protože mi byla nabídnuta přímo univerzitou. Bydlel jsem na 
buňce pro šest lidí, já konkrétně v pokoji s dvěma Němci, v pokoji pro čtyři lidi jsme byli tři. 
Ve vedlejším pokoji další dva kluci.  
Připojení na internet naprosto něco strašného, hrůza, abychom byli vůbec schopni se 
připojit a plnit zadání s dopomocí internetu, případně něco pro školní účely stahovat, bylo 
potřeba zainvestovat do vlastního připojení, celkově univerzita, mám pocit, že bojuje 
s internetovým připojením, nikde jsem se nesetkal se stabilním připojením. Koleje nemají 
své ledničky, přes zimu se to dá poměrně pohodlně nahradit chlazením z okna, sice je to 
spíše mrazák, ale když je venku poměrně teplo, naprostá nutnost. Pračky se nachází v rámci 
kolejí, což je super věc.   
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Ubytování mi bylo nabídnuto, nebylo tedy potřeba nic zařizovat.  
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Jednak tady jsou v rámci kolejí jídelny a vzhledem k vzdálenosti od školy, tak také školní 
jídelny, nicméně je tam několikrát dražší jídlo než např. ve studentském domě na ČVUT, 
proto jsme chodili asi 50 m od kolejí do soukromé jídelny, kde bylo levněji, ale pořád se to 
cenově nedá srovnat s českými menzami, jedli jsme od 120 a výš. Další možnost je 
samozřejmě si sám vařit, s tím je samozřejmě ale spjata další méně příjemná věc, a to 
obstarání veškerých hrnců, pánví, talířů, příborů, atd. V konce konců, vařit si vždycky sám, 
může vyjít cenově stejně (při započtení kupní ceny potřebných nástrojů), jako když se člověk 
stravuje v jídelnách.  
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
V Rusku je vážně obrovský rozdíl mezi tím, jestli člověk žije v Moskvě, a nebo v jiných 
částech Ruska. Ten rozdíl, z pohledu úrovně života je do očí bijící hned na první pohled, 
tomu také odpovídají ceny v Moskvě, všechno daleko dražší než např. v Praze. Oproti tomu 
ve zbytku Ruska jsou ceny zase naopak daleko nižší… 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD- každá jedna jízda stojí v přepočtu 25 Kč. Studentské slevy nám bohužel nebyly 
poskytnuty, nejsme vedeni jako studenti, nýbrž jako studenti na stáži, maličkost na papíře, 
ale obrovský rozdíl v cenách. 



Kolo- nabízí se buďto využívat pronájmy tzv. bikesharing platformy, cena zhruba 60 Kč na 
den. Případně si koupit, to už záleží na preferencích daného člověka.  

Pěšky- nejlevnější! 😊 Vždycky a všude!  
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Zajít na emigrační oddíl v rámci univerzity, přivézt své fotky, zhruba 6 kousků, a o zbytek se 
oni postarají. Je potřeba vytvořit registraci a nějaké další papíry. Před zakončením 90-ti 
denní doby na první vízum se žádá v této kanceláři o vízum nové, zároveň se zde platí i za 
koleje. Za tu dobu jsem s těmi lidmi, kteří tam pracují, přišel do kontaktu poměrně hodně 
krát.   

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ano, bohužel jsem byl nucen absolvovat EKG vyšetření. V rámci platného pojištění mi tento 
úkon proplatila pojišťovna. Navštívil jsem Švýcarskou nemocnici “Medicina“, která je hned 
vedle Českého domu v Moskvě. Tuto nemocnici mi doporučili známí, že se jedná o kvalitní 
zařízení. Má zkušenost je naprosto skvělá, velice kvalitní, čisté, lidé příjemní a rychle se o 
mě postarali. S jinými ruskými nemocnicemi naštěstí zkušenost nemám.  
  

Pracoval/a jste během studia? 

Nepracoval, pouze se “stážoval“, a sice ve společnosti Transněft.  
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Detaily netuším, je každopádně potřeba pracovní povolení, což je poměrně složitý a dlouhý 
proces.  

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Moskva sama o sobě nabízí mnoho možností vyžití. Po pravdě, jedná se o hodně drahé 
město, jak jsem již dříve zmiňoval, životní úroveň je tady úplně někde jinde, než ve zbytku 
Ruska, tomu odpovídají i ceny za volnočasové vyžití.  
Já tady byl na letní semestr, takže počínaje únorem, tou dobou v Moskvě ohromné mrazy, 
takže jsme využili možnosti bruslení. Dále jsme navštívili některé významné galerie, jako 
např. Tretjakovskou, nebo tzv. Bolshoi teatr, na některých místech byla možnost uplatnit 
“studentskou slevu“, někde na to nebrali ohledy. Když bylo více volných dnů, snažili jsme se 
s kamarády prozkoumat okolí Moskvy. Vlaková doprava stojí podobně jako v Česku, dálkové 
autobusy jsou zase poměrně levné.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Bylo mi poskytnuto finanční Stipendium z programu MŠMT na podporu mobility studentů 

veřejných vysokých škol, projektu "Podpora mobility studentů ČVUT" a také stipendium 

fakultní.  

 

 

 



Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Průměrně okolo 12 tis. Přičemž zde nepočítám výdaje za letenky, repspektive dopravu do/z 
Moskvy. Jedná se v porovnání s Prahou jednoznačně o nákladnou destinaci, podle 
zahraničních analýz se Moskva řadí mezi nejdražší města na světě, tento cenový fakt ovšem 
neplatí ve zbytku Ruska, kde je případné cestování pro nás daleko levnější. 
  

a) z toho stravování- 6 000 Kč 

b) z toho ubytování- 4 200 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas- 2 000 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Bohužel nepokrylo veškeré mé výdaje, ale procentuálně, každopádně velice významně, a to 
zhruba z 80 %. 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 

Hlavní část jsem obdržel během prvního týdne na zahraniční univerzitě, plus zbytek, a to 
3 000 Kč je svázán v kontraktu s tímto dokumentem, jako zpráva formou reportu z pobytu. 

😊 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Z mé zkušenosti doporučuji UniCredit Bank, a to hlavně vzhledem k výběrům zdarma a také 
při započtení kurzu se jedná o poměrně solidní nabídku v porovnání s jinými bankovními 
ústavy. Tuto kartu používám pro cestování po celém světě. Vzhledem ke stabilitě Rublu 
příliš nedoporučuju si převádět koruny na rubly, mé propočty mi říkají, že je výhodnější 
peníze postupně vybírat a platit v hotovosti. Během mého působení v Moskvě dokonce 
jednou USA uvalilo sankce proti Rusku, a v ten moment to pro nás, cizince, znamenalo “15-ti 

procentní slevy“. Samozřejmě hodně nadneseně. 😊 
  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Tisknutí, kopírování, skenování, viz bod výše, s čím je potřeba počítat a za co člověk bude 
platit. Cena zhruba 2-4 RUB stránku A4, v závislosti, jestli se jedná o barevnou, a nebo 
černobílou stránku. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Na zahraniční univerzitě mi to bylo vyčísleno na 41 kreditů, což odpovídá 10 odstudovaným 
předmětům v Ruštině.  
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
S uznáváním jsem problémy neměl, bylo na co navazovat, a sice domluva s panem 
Řezníčkem již z ledna toho roku, kdy jsem měl zároveň podepsány veškeré náležitosti 
přednášejícími daných státnicových předmětů, na uznání zbylých nestátnicových 



předmětech jsem se dohodl po mém příjezdu osobně s panem Řezníčkem. V řeči čísel se 
tedy jednalo o 11 předmětů, což odpovídá našim 51 kreditům, přičemž veškeré státnicové 
předměty ve verzi Alfa.  
 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
V mém případě se tedy jednalo o 4 státnicové předměty, tedy povinné, 5 povinných a 2 
povinně volitelné, viz podepsaná Žádost o uznání předmětů.  
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano, tato část mi také trvala za všeho nejdéle, několik měsíců příprav a konzultací 
s profesory, ohledně shody anotací s těmi českými.  
 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a 
čelit? 
Vzhledem k tomu, že jsem již před odcestováním chtěl mít jasno taktéž v souvislosti 
s uznáváním, oběhl jsem si tedy veškeré představitele na ČVUT, kteří dané předměty 
vyučují. S většinou z nich jsme se domluvili a byl mi podepsán předmět v zahraničí jako 
ekvivalent.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Jestli si vzpomínám správně, tak to byl podepsaný studijní plán proděkanem fakulty strojní, 
poté výpis studijních výsledků, dále zvací dopis ze zahraniční univerzity a podepsaný 
dokument ohledně poskytnutého stipendia. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Po stránce odbornosti přínos naprostý, můj semestr proběhl jako silně studijní semestr 
s velkým důrazem na znalosti a přípravu. Po stránce vzdělání nemůžu říct jediné křivé slovo.  
  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Víte, ono asi záleží na člověku, jestli je to jeho první zahraniční cesta, nebo už někde byl, 
případně tuto zemi navštívil již dříve. Já byl v Moskvě již potřetí, jednou jako turista, 
podruhé na stáži v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky a potřetí teďka 
studijně. Věděl jsem tedy, co od toho zhruba očekávat, co sebou nese život v Rusku a jak 
vnímat některé věci. Měl jsem tu možnost navštívit právě i části Ruska mimo ony obrovské 
města, jak jsem již dříve napsal, z mého úhlu pohledu se jedná o diametrálně odlišné země, 
jedna z nich je Moskva (případně Petrohrad) a potom až to ono pověstné Rusko.  
Před mým studijním semestrem jsem si vytyčil cíle, co bych rád poznal, zjistil, prozkoumal 
v Moskvě a co by mi tento výměnný semestr vlastně měl dát. Mám pocit, že se všechno cíle 
naprosto naplnilo, měl jsem možnost daleko lépe poznat fungování ruské společnosti, 
mentální a kulturní návyky, jedno velké téma je informovanost a média, absolvoval jsem 
také velké množství setkání s lidmi z veřejného dění, se kterými jsem měl možnost se 
pobavit na témata života a byznysu v Rusku. Ačkoliv jsem nepracoval, absolvoval jsem stáž 
ve společnosti Transněft «Транснефть», což je světový lídr v oboru transportu ropy, toto 
bylo po stránce kariérní naprostým přínosem, možnost se blíže seznámit s energetickým 
děním v Rusku. 



Tuším, že shrnovat osobní přínos mého studijního pobytu je poměrně složité touto formou, 

nicméně jsem vždycky nakloněn se na toto téma s kýmkoliv pobavit a říct svůj názor. 😊 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Řekl bych, že má domácí škola mi poskytla velké množství informací a také kontaktů, na 
koho se obrátit a s kým komunikovat konkrétní kroky mého výměnného pobytu na 
zahraniční univerzitě. Z mého úhlu pohledu naprosto dostačující a veškerá komunikace vždy 
probíhala na profesionální úrovni, za což bych také moc rád poděkoval, a to hlavně paní 
Kateřině Boškové z rektorátu, která je koordinátorkou výměnných programů na ČVUT. Vždy 
se jednalo o velice přínosné informace a obrovsky si u paní Boškové cením její ochoty a 
zápalu pro věc.  
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Informovanost by ze zahraniční univerzity mohla být lepší, a proto tedy známka- 2. 
Podpora byla dostačující a vše bylo v tomto ohledu v pořádku- 1. 
 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 

Jednoznačně! 😊 
 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Rovinu osobního naplnění a možnosti srovnávat.  
 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Jednou, když jsem jel autem mě zastavila policie a pán policajt si nepřímo řekl o úplatek! 

Nedal jsem mu nic, takové věci já nepodporuju! 😉 
 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Veřejnou formou bohužel nic takového nemám k dispozici, nicméně moc rád poskytnu 

osobní zkušenosti, případně také fotky konkrétním lidem.  


