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Úroveň studia v době pobytu v zahraničí : 2.ročník magisterského studia
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Název zahraniční školy: Universidad de Buenos Aires
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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
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?
 http://www.fadu.uba.ar/categoria/31-grado
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Vyplněná přihláška, portfolio, certifikát o znalosti jazyka (stačí ten ze stránek naší univerzity)
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 dostane 
student od zahraniční školyna první informační schůzce ještě před zahájením semestru. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). ISIC cestovní pojištění na celý svět na 
rok s připojištěním zavazadel, právnických výloh a pohybu nad 3000 m.n.n (4300,-)
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Do Argentiny jsou očkování pouze doporučená. V 



očkovacím centru jsem se radila s paní doktorkou a vzhledem k možnosti cestování po JA 
jsem se raději nechala a k mé již dříve očkované žloutence a břišnímu tyfu přiočkovat i na 
meningitidu.

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

K nákupu letenky jsem se dostala až dva měsíce před odletem, a tak byly ceny letenek již 
vyšší. Přes internetové stránky momondo.cz jsem si našla možné varianty leteckých 
společností, a pak jsem si sama různými kombinacemi odletu a příletu našla tu nejlevnější a 
zároveň nejkratší variantu letů. Zpáteční letenka mě stála 19500 Kč, kde jsem to tehdy stáhla 
z původních 22000 Kč.

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Stačí pouze pas, ale je dobré mít připravenou adresu nebo aspoň nějakou informaci o Vašem
bydlišti v Arg, i v případě,že se jedná o hostel. Tuto infomaci chtějí při pasové kontrole.

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Jako odvážné češky jsem se rozhodli jet místní dopravou. Kousek od příletové haly je 
autobusová zastávka, zvládli jsme to, ale upřímně, už bych to nikomu nedoporučila v 
případě, že je to jeho první přílet do Buenos Aires. Doporučuji tedy společnost Tienda León – 
autobusy z letiště do centra. Poté si můžete vzít metro, autobus nebo taxi. Uber je zde také 
„v provozu“. Problém ale je, že zde akorát probíhá malý boj mezi taxikáři a ubery a Uber 
řidiči mají z taxikářů strach. Nezajíždějí blízko k letišti, když vidí před domem stát skupinku s 
velkými kufry raději se vymluví a jízdu zruší... Ne každý uber, ale stává se to.

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. Je možné si vybrat i předměty z jiných fakult než jen z architektury. My zkoušeli i 
grafický design. Je nutné získat podpisy od vyučujících vybraných předmětů na dokument, 
který jsme dostali na úvodním setkání studentů, a donést jej na studijní oddělení.

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Ateliér Grinberg, 
Representación Arquitectónica a Tipografía z katedry grafického designu



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.
Způsob výuky je úplně jiný než u nás. Den je rozdělen na tři bloky. Na ranní vyučování (8-12h),
odpolední (14-18h) a večerní (19-23h). Každý předmět tedy trvá 4 hodiny. Náročnost 
předmětu závisí na výběru předmětu. Není to pravidlem, ale většina zajímavých předmětů 
probíhá ve večerních hodinách, neboť mnoho studentů musí přes den pracovat, a tak mají 
možnost lepšího výběru večer, po práci.  Pracuje se z hodiny na hodinu, tedy každý týden je 
povinnost udělat nějaký úkol. V námi vybraném ateliéru byla prezentace každou hodinu. 
Prezentace ve smyslu, že se pracuje doma a postup návrhu se konzultuje při promítání. Na 
konci jsme odevzdávali portfolio v pdf,plachtu a fyzický model, na který si tady dost potrpí.
Práce je hodnocena body od 1-10. Kdy minimum k úspěšnému složení jsou 4b. 
V tipografíi a representacion jsme měli v průběhu semestru dva/tři úkoly, které hodnotili a na 
konci byla finální známka udělena jako průměr zprůběžných známek.

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Kvalita velmi dobrá, ukázala mi
pohled na jisté otázky našeho obru v zase úplně jiném úhlu a rozšířila jsem si obzory. Nicméně
dle mého názoru je na mé domácí škole výuka lepší. Samozřejmě že záleží na vybraných 
předmětech a jejich vedení.

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Všechno potřebné je nutné zakoupit. Na prvních hodinách dají vedoucí seznam potřebných 
pomůcek. (skicák, uhel, tuž, fixy...) Přímo ve škole je několik tiskových center a obchodů s 
výtvarnými potřebami.

Jaká je vybavenost kampusu?
Vybavenost přijatelná. Je zde dobrá nabídka tisků v dobré kvalitě i cenové relaci. Je zde i 
prodejna s výtvarnými a modelářskými potřebami. Několik kaváren a bufetů. V zadní části 
budovy je i jídelna, kde je možné zakoupit „studentské menu“, které je cenově nejvýhodnější 
nebo si vybrat své jídlo formou bufetu, což už vycházelo na jedno jídlo okolo 100Kč. Je dobré, 
že mají studenti možnost vyřešit všechny své potřeby na jednom místě a nemusí věci 
případně vozit z centra města, ale přišlo mi, že se toho trochu zneužívá a na studentech 
vydělává. Nějaké věci se dá i v samotném centru města sehnat levněji než přímo ve škole.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku
a kopírování)? Tisk, skenování a kopírování bez problému. Vlastní notebook potřeba je. Záleží 
na výběru předmětů, ale ve většině se úkoly zpracovávají na počítačích. Na počítačích se 
nepracuje na fakultě, pouze vyjímečně. Dostupnost zásuvek je mizerná, navíc je potřeba 
přechodky mezi evropskou a argentinskou zástrčkou. Na fakultě probíhá spíš výuka formou 
diskuzí, konzultací nebo manuální tvorbou. Wifi signál je hodně slabý. Je dostupný v knihovně,
v átriu fakulty a v něktrých přednáškovkách. 

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



Funguje zde mnoho studentských spolků a organizací, př. BAIS, Study Buenos Aires... Pokud se
přihlásíte na jejich internetových stránkách nebo facebookových stránkách, často chodí 
emaily nebo různá připomenutí s nabídkami akcí atd...

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
My se vlastně do kontaktu se zahraničními studenty téměř nedostali. Byla náhoda, že si 
francouzky vybraly podobný předmětjako my. Jinak je zahraničních studetnů tak málo, že se 
mezi místními studenty roztrousí. Žádný speciální předmět pro zahraniční studenty není. 
Proto jsme ve všech předmětech pracovali ve skupinkách s místními studenty. 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?
Pronajímala jsem si pokoj v bytě v barriu Recoleta.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Mohla jsem platit buď v pesos nebo v dolarech. 250USD nebo 5000 pesos. Díky inflaci již 
může být cena jiná. V přepočtu na českou měnu nás to vycházelo zhruba na 5000 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)
Je težké hledat ubytování ještě před příjezdem do Buenos Aires. Rozhodně je dobré zjistit,zda 
již nějaký student v daném městě není a kdy odjíždí a případně využít již jim odzkoušené 
bydlení. Takto jsem přenechávala bydlení já.  Nicméně v Buenos Aires koleje nejsou. Proto je 
jediná možnost najít si podnájem. Přijela jsem do BA zhruba měsíc před první schůzkou na 
fakultě. Na prvních deset dní jsem měla zamluvený hostel. Poté jsem na internetových 
stránkách hledala inzeráty s nabídkami pronájmu a chodila na prohlídky. Trvalo to přes týden, 
než jsem narazila na vhodný byt. Jednalo se o dobře vybavený byt v opravdu dobré lokalitě. 
Majítel, který zde také bydlel, pronajímal dva pokoje. Nebylo potřeba kupovat peřiny, nádobí 
či jiná potřebná vybavení k běžnému životu.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Nelze s určitostí říct. Já a má kamarádka měly 
štěstí, protože v průběhu 7 dnů jsme narazlyna dobrou nabídku. Ale náš kamarád, který byl v 
BA dokonce několik dní před námi, hledal ubytování ještě měsíc po nás. Záleží i na finančních 
možnostech studenta, kolik je schopen za měsíc platit. Navíc mají slečny větší šanci než chlapi.
V inzerátech si většinou majitelé přejí ženy. Nicméně, pokud je možné, doporučovala bych 
přijet do BA zhruba ten měsíc před nebo minimálně ty dva/tři týdny.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Nic zvláštního tady nemusíte čekat. 
Možnosti stravování jsou zde stejné, jako všude jinde. Ve škole je jídelna, ale i když zde 
nabízejí studentské menu, které je levné,ve většině případů na něj nemáte chuť nebo naopak 
je v mžiku pryč a nabrat si jídlo formou bufetu už levně nevychází. Dále jsou zde bufety,kde je 
možnost zakoupit různé toasty, bagety ve studených i teplých variantách a také něco 
sladkého. Já osobně měla rozvrh tak,že jsem oběd měla doma. Vařila jsem si.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Orientační ceny není lehké 
říct. Ekonomická stabilita Argentiny je velmi špatná a mění se „z hodiny na hodinu“. 
Všeobecně můžu říct, že nejlevnější je zde jíst „maso s masem a červeným vínem“. Veškeré 



„zdravé“ potraviny jsou dražší, zelenina, musli, jogurty, sýry... I výběr potravin je trochu menší
(například bílý neochucený jogurt člověk musí opravdu hledat) než jsme zvyklí, na druhou 
stranu tady člověk najde i potraviny či výrobky co nezná a může vyzkoušet něco nového. 
Drogerie vycházela cenově stejně. Oblečení bylo spíše dražší než u nás. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V CABA je několik tras metra. Je v každou denní dobu hodně přeplněné, je zde vedro a 
nedýchatelno. Ale člověk si na to zvykne. Autobusová síť je rozlehlá, ale většinu času 
nespolehlivá. (Nicméně z vlastní zkušenosti z celé JA, Argentina má jednu z nejlepších 
organizací). Existuje tady i systém půjčování kol, ale ne vždy funguje. V rámci města funguje i 
dobrá vlaková síť zastávek. Já ji například používala pro jízdu do školy. Do školy je nejlepší 
jezdit vlakem ze stanice Retiro. Jezdí každých 15minut, je spolehlivý a levný.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Vyřídit si studentské vízum (veškeré info poskytne škola), doplnit chybějící dokumenty (např. 
certifikát znalosti jazyka), zaplatit poplatek škole (cca 3000 pesos)

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Neměla. Nicméně od mého domácího jsem dostala tip na „Hospital Aleman“ v barriu 
Recoleta.
Pracoval/a jste během studia? 
Ne.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nemám zkušenost.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Čas jde trávit jako u 
nás. (galerie, koncerty, kluby, opery, divadla, kina, fitnesscentra...) Více než u nás mají oblibu 
parky a venkovní hřiště, hlavně fotbalová... Výlety okolo města nic moc, ale rozhodně stojí za 
to La Plata. Argentinu můžete procestovat dálkovými autobusy nebo jde sehnat levné letenky 
společnosti Flybondie (Mendoza, Córdoba, Iguazú…).

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Půl rok jsem si financovala z vlastních našetřených zdrojů, ze stipendia poskytovaným naší 
univerzitou a stipendia jedné nadace.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
a) z toho stravování 6tis
b) z toho ubytování 5tis
c) z toho na cestování a volný čas 3tis
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 70%
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 nebo eur a ty postupně vyměňovat 
za pesos. Co lze, platila bych kartou a hotovost šetřila. Převody přes azimo či western union 
mají vysoké poplatky. Výběr z bankomatů je limitován na pouhých 3000 pesos někde 



vyjímečně 5000pesos a velmi častos vysokým poplatkem místní banky. Já nedostatek 
hotovosti vyřešila přes našeho domácího. Místní se snaží nestabilitu argentinské měny řešit 
nákupem dolarů. Já tedy poslala na jeho dolarový účet určitou částku, kterou mi on posléze 
vyplatil v hotovosti v pesos. Ano, byl zde polatek za převod na zahraniční účet, ale ne tak 
vysoký. 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Na studijním jsme museli zaplatit 3000 pesos jako administrativní poplatek. 
Tisky, materiály, kopírování atd platí člověk sám za sebe.

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 
Volného zadání a dva povinně volitelné předměty.
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? 
Studijní program se schvaluje ještě před odjezdem na zahraniční univerzitu. Jelikož jsem 
během studia svůjprogram změnila, musela jsem na studijní odeslat onen nový studijní 
program a nechat si jej opětovně potvrdit. K jiným problémům jsem naštěstí nečelila.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Certifikát o délce 
studia, Transkript, doklad o uznání studia potvrzený moji domácí fakultou a tuto zprávu 
z pobytu.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Tato země má úplně jiný přístup v mnoha 
oborech. Jsem velmi ráda, že jsem jej mohla poznat, vyzkoušet a rozšířila jsem si obzor. Je 
dobré získat zkušenosti a poznat situaci z jiných zemí. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Osobně jsem z výjezdu absolutně nadšená. Jsem 
velmi ráda, že jsem poznala zcela jinou kulturu, která člověka naučí i během náročných dnů 
plných povinností si užívat života s úsměvem a radostí. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Dostalo se mi dostatek 
informací, ale nejlepší jsou získané informace od bývalých studentů. 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) B
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano, jela bych ještě jednou. Bohužel již z 
časových důvodů další výjezd nezvládám. Doufám, že se mi tedy podaří vyjet do zahraničí 
ještě jednou v rámci pracovní stáže po ukončení studia.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Nově nabyté zkušenosti a pohled na svět, 
nejen ten architektonický.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Nesetkala. Vždy šly problémy 
vyřešit. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. Já svůj osobní nemám. Existuje mnoho instagramových účtů 
jak města Buenos Aires, tak i FADU.
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