
Základní údaje o studentovi 
RADKA SMIČKOVÁ 

Fakulta: Fakulta Architektury 
 

Obor studia: Architektura a Urbanismus 
 

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

Zahraniční škola 
Země: Argentina 

 
Název zahraniční školy: Universidad de Buenos Aires 

 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Johanna Soledad Coronel 

 
E-mail koordinátora zahraniční školy: infoincoming@fadu.uba.ar 

 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.fadu.uba.ar/categoria/124-
estudiantes-extranjeros  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018 

Začátek pobytu: 26/03/2018 

Konec pobytu: 13/08/2018 

Délka pobytu v měsících: 5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Od jiných studentů, z webu školy, SPA  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
 http://www.fadu.uba.ar/categoria/124-estudiantes-extranjeros 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
Vyplněná přihláška, portfolio, certifikát o znalosti jazyka  

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? emailem 
 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? španělština 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?  
Studijní plán s vybranými předměty 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Podepsanou finanční dohodu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)  
Ano, o vízum se žádá až v Argentině po příjezdu, všechny potřebné informace dá zahraniční 
škola na první informační schůzce 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění).  

 



ISIC cestovní pojištění (2700,-) 
Potřeboval/a jste nějaké očkování?  
Do Argentiny potřeba není, ale pokud se student rozhodne cestovat do jiných zemí JA, je 
dobré mít očkování proti Žluté zimnici, břišnímu tyfu atd.. 
 

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

Letenku jsem si kupovala zpáteční z Vídně. Cena byla zhruba 19 500 Kč. Letěli jsme 

společností British Airways. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Stačí pouze pas 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Doporučuji společnost Tienda León – autobusy 

z letiště do centra, poté Uber, taxi nebo metro. My jeli MHD, trvá to mnohem víc času, ale 

cena je super nízká. Tuto variantu nedoporučuji, pokud nejste s městem a místními lidmi sžití. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.)  
Registrace probíhá první 2-3 týdny výuky, je možné navštívit více předmětů a rozhodnout se 
později, nutné je získat podpisy od vyučujících a dokument donést na studijní oddělení. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
 Ateliér Grinberg, Representación Arquitectónica, tento předmět byl pro mě zajímavý, často 
jsem chodili kreslit ven do parků 

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. 
Výuka probíhá ve 4 hodinových blocích, ty jsou roděleny na vyučování (8-12), odpolední (14-
18) a večerní (19-23). Na večerní kurzy chodí obecně hodně lidí, převážná většina místních 
studentů přes den pracuje. 
Náročnost kurzů záleží na výběru předmětu. Celkem často zadávají domácí práce, takto to 
například probíhalo v Tipografia. Některé předměty jsou zakončené zkouškou, já si však 
vybrala ty předměty, které byly zakončeny pouze závěrečnou prací. V typografii jsme měly 
průběžné odevzdávky během semestru.  
Ateliér se odevzdával ve formě pdf + vytištěná plachta + model návrhu. 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?  
Kvalita záleží na vybraném předmětu, pokud mám ale zevšeobecnit úroveň, na naší domácí 
škole je poněkud vyšší. V ateliéru dbají především na komunikaci a správné vysvětlení 
projektu. Celkově se na FADU více diskutuje. 

 
 



Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Všechno nutné koupit (výtvarné potřeby, tisk, materiál na model…) 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Vybavenost je rozhodně lepší než na domácí univerzitě. V budově je spousta tisků, prodejen s 
výtvarnými potřebami, bufety, kavárny, jídelna. Avšak chybí jim 3d tisk. Laser na škole sice je, 
ale cena za něj je dost vysoká, rozhodně se dá ve mstě najít levnější laser. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 
kopírování)?  
Tisk a kopírování bez problému, vlastní notebook určitě potřeba, přístup na internet téměř 
žádný, volná wifi jedině v knihovně a 2 přednáškových místnostech, kde se student volně 
nedostane a ani v těchto místnostech nejsou stoly. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
 Pokud má člověk zájem, může se přihlásit do studentských organizací, které pořádají nejen 
akce ve městě, ale i výlety mimo Buenos Aires. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, v ateliéru jsme pracovali na zadání ve skupině čtyř. V ostatních předmětech může být až 
přes 200 studentů, proto jsou rozdělováni k vyučujícím do menších skupin cca po 20. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V podnájmu u jednoho místního, kterého jsme našli na buenosaires.craigslist.org. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cena za samostatný pokoj 5 000 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) 
Koleje škola vůbec nenabízí. Najít bydlení je docela náročné, důležité je si vybrat dobrou, tím 
myslím bezpečnou, lokalitu. Snažila jsem se najít bydlení ještě před příjezdem, ale to je téměř 
nemožné. Je docela fajn se do dané čtvrtě podívat, než tam člověk začne bydlet. Čím 
luxusnější/bezpečnější čtvrť, tím samozřejmě cena pronájmu je vyšší. Přijela jsem do BA o 3 
týdny dřív, z toho týden jsem sháněla bydlení.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  
Ideálně přijet do BA dřív a shánět bydlení na místě. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?  
Přímo ve škole je bufet a kavárny, cena je normální. Jídlo v místě bydleště se hodně liší podle 
čtvrtí a výběru jídla. Nejčastěji jsem si vařila. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)  
Orientační ceny nejsou jednoduché říct, vzhledem k ekonomické situaci Argentiny se ceny 
mění klidně i z týdne na týden, není tu moc variace produktů, celkově ale dražší, než u nás, 
především zelenina je drahá.  

 



Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)  
Funguje zde docela dobře metro, i když je přelidněné a nemají dobré odvětrávání, takže je v 
něm hrozné dusno. Systém autobusů funguje dobře, pokud si člověk zvykne na místní styl 
jízdy, neexistuje zde jízdní řád ale vždy (pokud není stávka) vás autobus dopraví na místo, kam 
potřebujete. Půjčování kol zde funguje, ale ne úplně funkční systém. Do školy jsem jezdila 
vlakem z Retira, jezdí v intervalu 10 -15 min. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Zařídit si vízum, nechat si potvrdit předměty od vyučujících a odnést na studijní oddělení, 
zaplatit poplatek škole ( 3000 pesos). Všechny potřebné informace sděluje koordinátorka na 
první informativní schůzce na začátku semestru. 

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?  
Jelikož jsme studenti a dostáváme studentská víza, není možné při škole oficiálně pracovat. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Nejvíce jsem chodila během a jezdila na boulder. Cena jako u nás. V BA nemají velký krytý 
plavecký bazén, časté jsou fitcentra, ty mají na každém druhém rohu, ale jsou poměrně drahá. 
V BA je hodně galerií a muzeí, většina je zadarmo, krásná galerie je Malba. 
Před Flybondi je dobré sehnat levné lety a dělat si výlety po Argentině, Mendóza, Cordóba, 
vodopády Iguazu... 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Z poskytovaného stipendia a vlastních našetřených peněz. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 4tis 

b) z toho ubytování 5tis 

c) z toho na cestování a volný čas 5tis 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 65% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?  
První týden školy, na účet 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty)  
Doporučuji přivézt si hodně dolarů a eur a ty postupně vyměňovat za pesos. Nepřivážet moc 
pesos, protože velmi rychle ztrácí cenu kvůli inflaci. Jinak vše co jde, platit kartou, i když 
placení kartou je víc zdlouhavé než u nás. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?  
Na studijním jsme museli zaplatit 3000 pesos, kopírování, laser a materiál si pak platit sami ze 
svého 

 



Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 21 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 21 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?  
Ateliér Urbanismu a dva povinně volitelné předměty. 

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

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Já měnila předměty v průběhu studia, proto jsem potřebovala potvrdit nový studijní plán, což 
bylo bez problému. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
Certifikát o délce studia, Transkript, Doklad o uznání studia a tuto zprávu z pobytu. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
S jistotou můžu říci, že studijní pobyt byl pro mě přínosný. Bylo zajímavé vidět například jiný 
přístup v ateliéru k urbanismu a celkově k navrhování. Předmět prezentace architektury mi 
zase osvěžil vnímání architektury jako takové. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Studijní pobyt měl pro mě obrovskou cenu. Nejen samotné studium, ale především život v 
Jižní Americe. Setkání s jinou kulturou, která je založená na Incích, se dost liší od naší 
evropské.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.  
Dozvěděla jsem se vše potřebné, veškerá komunikace se zahraničním oddělením byla skvělá. 
Hodně informací jsme získali od studentů, kteří na FADU byli rok před námi.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) B 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?  
Ráda bych jela na erasmus - pracovní stáž po dokončení mého studia. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Nově nabyté zkušenosti a znalosti. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. Nemám. 

 


