
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FJFI  

Obor studia: matematické inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník  

Zahraniční škola 
Země: Japonsko  

Název zahraniční školy: Kanazawa University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Faculty of Mathematics and Physics, Institute of 
Science and Engineering 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Masato Kimura  

E-mail koordinátora zahraniční školy: mkimura@se.kanazawa-u.ac.jp  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www-isc.ge.kanazawa-
u.ac.jp/eg/index.html 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 9. července 2018  

Konec pobytu: 8. srpna 2018  

Délka pobytu v měsících: 1  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Od spolužáků z vyššího ročníku. 
Od pana profesora Beneše. 

 

  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? Kurzy byly předem připravené speciálně pro tento výjezd  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Student application 
form, který jsme dostali od pana prof. Beneše.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Vyplní se přihláška  
 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V angličtině 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Zvací dopis od Kanazawa university, smlouvu o pojištění a studijní plán 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ne. 

 



Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Mám celoroční pojištění od 
Alpenverein. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

Abych ušetřil peníze, jel jsem autobusem do Budapeště. Pak letadlem Budapešť – Řím – 

Tokio. Stejně jsem jel cestou zpět. Letenka vyšla na 13 000kč, autobus celkem na cca 1000 

kč. V Japonsku se ještě člověk musí dostat do Kanazawy, což lze buď celkem levně 

předstihem sehnat busem (japanbusonline.com, willerbus,…) nebo Shinkanzenem za cca 

3000kč za jednu cestu. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Je třeba mít pas. V letadle nám rozdali dva dotazníky 

ohledně účelu cesty a prohlášení na zboží na proclení. Ale nikdo nám věci nekontroloval. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Popsáno výše. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Nakonec jsme studovali jiné předměty, než jsme 
měli napsané původně ve studijním plánu. Jediná změna byla, že jsme po příjezdu 
odevzdávali ještě jednou studijní plán.  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Kurzy byly předem připravené pro tento výjezd.  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Strongly regular graphs od 
Manabu Oury  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Ne  
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Velmi podobné předmětům na naší univerzitě.  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Podobná  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Když byly potřeba materiály, byly přidělovány.  
Jaká je vybavenost kampusu? Více než dostačující. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? V naší místnosti jsme měli wi-fi, jinak je celá škola pokryta sítí Eduroam. 
Vlastní notebook je nutný, ale kopírovat a tisknout se může cokoliv bezplatně.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Náš pobyt byl velmi krátký, proto jsme se asi nemohli řadit mezi klasické 



výměnné studenty. Proto všechny akce, kterých jsme se účastnili, byly plánované přímo pro 
nás. Patřila mezi ně třeba večeře na rozloučenou.  

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? V International House pro zahraniční studenty 
v kampusu  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Asi 10 000,- 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): Každý má svůj pokoj s vlastním záchodem i kuchyňkou. Jinak je zde 
stolek, postel, skříň, vysavač, odvlhčovač (v Japonsku je velmi vlhký vzduch). K internetu se 
lze připojit pouze pomocí kabelu. S kapacitou kolejí nebyl problém. Bylo požadováno, 
abychom na kolej přijeli ve všední den, s časem nebyl žádný problém.  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Asi dva měsíce předem.  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Je zde velmi dobrá menza. Jinak se 
pro levné jídlo dá sejít do města do nákupního střediska Aeon, což je asi třicet minut cesty 
pěšky.  
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Zhruba 1,5-2 krát dražší, ale 
záleží na konkrétní potravině, těžko se to porovnává. V jistých restauracích se ale dá najíst už 
od cca 120,- kč. (Yoshinoya, Sukia,…)  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) V Kanazawě jezdí jen 
autobus, do centra se platí asi 70 kč. Pěšky se jde stejná trasa asi hodinu.  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Jen dokumenty, které je 
třeba dodat na univerzity (popsáno výše). 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne 

Pracoval/a jste během studia? Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? x 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Doporučuji cestovat. 
Buď má člověk JR Pass (lítačka na vlak na 1,2,3 týdny), nebo může jezdit autobusy (denní a 
noční highway buses). Já jsem měl Willer bus pass, se kterým jsem pak procestoval velkou 
část Japonska za velmi přijatelnou cenu 3000,-kč a navíc jsem ušetřil za ubytování, protože 
jsem jezdil nočními busy. Jsou velmi dobře vybavené a celkově jsem s tímto cestováním 
neměl sebemenší problém.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Nadace český literární fond, Hlávkova nadace, Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla, 
rektorát, stipendium od Kanazawa University  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  



a) z toho stravování 20 000 

b) z toho ubytování 10 000 

c) z toho na cestování a volný čas 25 000 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 18 %  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na účet, ihned po 
odevzdání potřebných dokumentů mi přišlo 7000,-kč a zbylé 3000 by mi měli dorazit po 
vyplnění papírů po příjezdu.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Je vhodné si vyměnit cca 10000,- kč na jeny v ČR. Karty berou, ale 
s výběrem to může být komplikované. Nejradši mají v Japonsku emitované karty, pak Visu a 
nejmíň si umí poradit s MasterCard.  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Ne 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 8 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 8 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? Volitelné 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ano 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

Pomocí příslušných dokumentů, žádné problémy nenastaly. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Žádné 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Zajímavé přednášky na česko-japonské konferenci, prezentace svého tématu zahraničním 
studentům, náhled na problematiku předmětů z jiné perspektivy  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Jako největší osobní přínos považuju setkání s japonskou kulturou, která je velmi zajímavá a 
bohatá. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky.  Vše potřebné jsme se předem dozvěděli, neměl jsem žádný 
problém  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Vše potřebné jsme se předem dozvěděli, neměl jsem žádný 
problém  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Určitě ano  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Vše, co jsem popsal v profesním a osobním 
přínosu  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne  



Odkaz na fotogalerii, blog apod. Nemám. 
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