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Studijní pobyt v zahraničí 
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Začátek pobytu:  Leden 2018 

Konec pobytu:  Květen 
2018 

Délka pobytu v měsících:  4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Study Abroad Fair, stránky univerzity 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Dostat se k seznamu kurzů na UW je poměrně složitý proces. 
Undergraduate studenti např. zde 
http://www.adm.uwaterloo.ca/infocour/CIR/SA/under.html 
Graduate studenti např. zde: http://www.adm.uwaterloo.ca/infocour/CIR/SA/grad.html 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Výpis dosavadních studijních výsledků, online podaná přihláška na webu UW, potvrzení o 
jazykové úrovni (stačí od rektorátu), sken pasu, motivační dopis a pro architekty ještě 
portfolio 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Všechny dokumenty se spojí do jednoho PDF a přes rektorát (Kateřina Bošková) odešlou na 
zahraniční univerzitu. 

 

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? 
Kopii studijního plánu, potvrzení o pojištění na celou dobu studia (UW požaduje své vlastní 
pojištění, takže toto jsem dodávala asi až po měsíci v Kanadě), potvrzení o zapsání do dalšího 
semestru (fakulta samozřejmě nevydává, takže mi paní Křenová napsala nějaký papír o tom, 
že jsem splnila všechny podmínky pro postup do dalšího semestru a stačilo to), podepsanou 
finanční dohodu. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Vízum na studijní pobyt kratší 6 měsíců není potřeba, pouze jsem si online vyřídila ETA – 
Electronic Travel Autorization – poplatek je okolo 200 CZK, vyřízení do druhého dne. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
UW požaduje zaplacení svého vlastního pojištění na místě v Kanadě(poplatek byl 204 CAD, 
což v přepočtu na české vyšlo okolo 3500), takže není potřeba zřizovat si základní pojištění 
v ČR. Žádné další pojištění, ani cestovní, jsem neměla. Během pobytu jsem nemusela 
vyhledat lékařskou pomoc, takže nedokážu posoudit výhody či nevýhody. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Do Kanady není potřeba žádná speciální očkování. 
 

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

Letenku jsem si kupovala už někdy v září a to pouze jednosměrnou, protože jsem nevěděla, 

kdy mi skončí semestr a jak dlouho budu v Americe zůstávat. Víc se vyplatí kupovat zpáteční 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Na letišti jsem měla u sebe pouze cestovní pas, vpis z účtu (nepotřebovala jsem) a vytištěný 

zvací dopis od zahraniční univerzity. Po příletu jsem zadala svoje údaje do jakéhosi počítače, 

který si mě vyfotil a s vytištěným papírkem mě poslal k úředníkovi. Když jsem mu pověděla, 

že jedu do Kanady studovat, poslal mě do dlouhé fronty u dalších přepážek, kde vydávali 

studentská víza – fronta tak na tři hodiny, protože koncem prosince přijíždělo ohromné 

množství studentů převážně z Indie. Asi po 30 minutách vytvořili úředníci ještě jednu menší 

frontu, kam řadili všechny, kdo nepotřebovali studentská víza, takže jsem tuhle část nakonec 

absolvovala asi během necelé hodiny. Nevím, jestli se vyplatí ve formuláři tvrdit, že jedete 

pouze cestovat, mohlo by vám to ušetřit frontu. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Původně mi nabízela pick-up domácí, ale nakonec nebyla doma a doporučila mi odvoz od 

Airways Transit (https://www.airwaystransit.com/index.shtml), což vyšlo poměrně draho, 

ale nakonec jsem byla ráda, že jsem se nerozhodla pro autobusy, protože dostat se z letiště 

do Cambridge reprezentuje alespoň dvakrát přesedat. 

 
 

https://www.airwaystransit.com/index.shtml


Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Po příjezdu do Kanady jsem se nechala přesunout z Undergraduate do Graduate, kurzy mi to 
ale moc nezměnilo, protože první ročník Graduate studentů měl totožné kurzy s třetím 
ročníkem Undergraduate. Dostala jsem možnost vybrat si dodatečně nějaký volitelný 
předmět, ale nechtěla jsem měnit studijní plán, abych moc nerozčilovala paní Křenovou, tak 
jsem si předměty nechala. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Úplně prvně se na výběr kurzů ptají už v okamžiku, kdy se vyplňuje elektronická přihláška. 
Není ale moc podstatné, co se tam napíše. Koncem listopadu, když jsem konečně dostala 
zvací dopis, mi Emily psala, jaké kurzy mají na výběr, kolik a které si chci zapsat. Navíc pro 
Exchange studenty alespoň na architektuře není zpřístupněné zapisování kurzů jako pro 
domácí studenty, takže se všechno řeší přes místní studijní oddělení, kde jsou všichni moc 
milí, ale velice neschopní a je potřeba je opakovaně otravovat, aby vám zapsali to, co slíbili. 
Kamarádce z Rakouska zapsali změnu kurzu týden před koncem semestru. 

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

Protože jsem absolvovala dva ze čtyř kurzů se studenty třetího ročníku, bylo to pro mě hodně 
opakování látky z bakalářského studia doma.  
Doporučila bych undergraduate kurz ARCH313 Visualisation and Analysis, který byl sice 
poměrně časově náročný, ale vyučující David Correa je super.  
Kurz ARCH 362 Steel and Concrete zahrnuje prakticky to samé, co pět semestrů statiky a 
nosných konstrukcí, takže náplň není moc těžká, kurz jsem zvládla bez větších potíží a 
největším plusem je Andrea Atkins, která vede kurz výborně a nedá se ani náhodou 
srovnávat s učiteli obdobných předmětů na FA.  
Kurz ARCH 342 Modernism to the 21st Century naopak vůbec nedoporučuji, vyučující je 
naprosto zmatená, výklad nedává žádný smysl a je naprosto nesouvislý, obsah stejný jako 
dějiny umění I a II a dějiny architektury IV a V, nedělá se zkouška, pouze se v průběhu 
semestru odevzdávají individuální i skupinové práce, ale šest hodin přednášek týdně mi přišlo 
jako hrozné plýtvání časem, který se dal využít na ateliérový projekt. A pokud jde o Design 
Studio, tam není na výběr – celý ročník má stejné ateliérové zadání (my jsme měli dokonce 
stejné zadání třeťáci bakaláře i prváci magistra). 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nebyla. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Vzhledem k malému počtu studentů se na UW nevyučuje po jednotlivých paralelek, ale celý 
ročník má přednášky i cvičení dohromady (mají k tomu velkou a malou posluchárnu). 
Převládají přednášky, většinou se nepíše docházka (krom Modern Arch., ale spíš se na ní dají 
nasbírat plusové body). Funguje to většinou tak, že je vás vlastní problém, když na přednášce 
nejste a musíte si pak látku doplnit. Během semestru byla povinná pouze účast na ateliéru a 
na testech ze Steel and Concrete. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Jak už jsem zmínila výše, obsah dvou povinných předmětů za jeden trimestr v Kanadě 
zahrnoval obsah několika semestrů v Čechách, z čehož vyplývá, že probrané látky bylo méně. 



Všichni učitelé v Kanadě chodí do hodin s aktualizovanými prezentacemi, připravení na 
konkrétní hodiny, velice dobře komunikují přes e-maily, každý kurz je online v obdobě 
našeho moodlu, kam učitelé zveřejňují přednášky, zadání a různé další podklady. Každopádně 
vzhledem k tomu, že se v Kanadě říká, že University of Waterloo má nejlepší architekturu 
v zemi, čekala jsem něco trochu jiného – časová náročnost by tomu sice odpovídala, ale co se 
obsahu týče, nejsem si tak úplně jistá. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Učitelé vše zveřejňují online, na některé kurzy (ateliéry) dokonce rozdávali i vytištěné kopie. 
Na Steel and Concrete jsme dostávali slepé podklady k doplnění a bylo třeba si je každý týden 
před přednáškou vytisknout. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Vybavenost kampusu je dobrá, problém je v tom, že kampus se nachází 20 km daleko, což 
představuje jízdu autobusem asi 1,5h a pravděpodobně i jeden přestup. Takže jsem na 
hlavním kampusu byla pouze jedenkrát a to proto, abych si vyřídila studentskou kartičku 
v den, kdy začínal orientation week (účastnila jsem se pouze první den, protože potom už mi 
začínala škola a navíc byly všechny informace zaměřené na studenty, kteří žili na kampusu). 
Vybavenost Cambridge je základní a neposkytuje moc výhod pro studenty. Škola je v jedné 
budově, kde je v přízemí kavárna, která dává studentům asi 10% slevu, ale není primárně 
určená pro školu. Doplňují ji dva automaty v studentské zóně, která zahrnuje nějaké gauče, 
ping pong, piáno a kulečník. V budově je velice dobře vybavená dílna zaměřená na 
opracování dřeva a dřevěných materiálů, knihovna, několik počítačových učeben. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Budova má několik počítačových učeben přístupných pomocí školního čipu, přesto považuji 
vlastní notebook za nezbytnost, protože učebny rozhodně kapacitně nestačí všem studentům 
a před deadliny bývají beznadějně obsazené. 
Pokud něco ve škole funguje naprosto bezvadně, je to systém tisku. Každý student má účet, 
kam si nahrává peníze (na hlavním kampusu se jím dá i platit jídlo a další věci), v IT oddělení 
vám nainstalují do počítače ovladače tiskárny a potom stačí být připojen na školní síť a je 
možné pohodlně tisknout z vlastního počítače na kteroukoliv tiskárnu v budově. Pouze na 
plotr je nutné tisknout v tiskovém centru. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Pokud vím, tak na hlavním kampusu se konala řada akcí a vletů pro zahraniční studenty, ale 
s časovým vytížením ve škole a vzdálenosti hlavního kampusu (je těžké stihnout zpáteční 
autobusy po akcích) není jednoduché se účastnit. 

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

V ateliéru a některých dalších předmětech jsme pracovali ve skupinách, které samozřejmě 
zahrnovali i místní studenty, vzhledem k tomu, že jsme byly na celé School of Architecture 
jediné dvě Exchange studentky. 
 
 
 



Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Bydlela jsem ve studentském domě The Grand House. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Měsíčně jsem platila 400 CAD. 

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) 
Ubytování jsem volila po doporučení od slečny, která byla v Kanadě rok přede mnou. Jde o 
dům, který v minulosti navrhli a postavili studenti UW. Je zde asi 15 jednolůžkových pokojů, 
studenti se dělí o čtyři koupelny, obývací pokoj s televizí a o kuchyň. V domě také bydlí 
správcová. Dům je asi 1,5 km od školy, což představuje buď 3 zastávky autobusu a nebo 15 
minut chůze. V ceně za nájem bylo i připojení k internetu, na místě jsem platila pouze 
poplatek na spotřební zboží (toaleťák apod.). Kuchyně je plně vybavená nádobím sdíleným 
všemi obyvateli. Peřiny a ložní prádlo (dokonce i ručníky) jsem dostala na požádání půjčené. 
Kupovala jsem si ještě jednu sadu povlečení a teplou deku, protože v mém pokoji bylo po 
příjezdu rozbité topení a venkovní teploty okolo -20°C, ale všechno jsem nechávala v Kanadě 
pro další obyvatele. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Já jsem prvně psala e-mail někdy začátkem listopadu, kdy jsem ještě neměla zvací dopis a 
domlouvala jsem se pouze předběžně. Vyplatí se sledovat FB stránku, kde pravidelně 
zveřejňují příspěvek, když otevírají registrace na další semestr nebo zbývá posledních pár 
pokojů. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Bídné. Nejlepší možností je vařit si doma a nosit jídlo v krabičce. V docházková vzdálenosti od 
školy se nachází několik restaurací a obchodů, kde se dá pořídit čerstvé teplé jídlo, od fast 
foodu po normální oběd, v kavárně ve škole mají pizzu a různé obědové nabídky, ale 
takovéto stravování je finančně velmi náročné. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 

Potraviny jsou cca 1,5 – 2x dražší než v ČR, záleží taky na aktuálním kurzu měny. Hodně se 
vyplatí nakupovat v akci – Kanaďané jsou zvyklí kupovat obrovská balení, takže ta menší se 
finančně hodně nevyplatí. V rychlém občerstvení se plnohodnotné jídlo nedostane pod cca 
10-12 CAD, u lepších restaurací je třeba počítat s 20+ CAD. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
UW každému studentovi účtuje poplatek cca 80 CAD za dopravu (chytře schované mezi 
ostatními poplatky), výměnou za to jsou všechny autobusy Grand River Transit zdarma 
(jednosměrná jízdenka stojí 2,25 CAD a je třeba platit mincemi v autobuse a automaty 
nevrací). Autobusy jedoucí dál (např. Toronto) jsou provozovány jinými společnostmi a je 
třeba kupovat si na ně jízdenky jinými způsoby podle dopravce. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 

Na jeden trimestr není potřeba povolení k pobytu. Pouze jsem se došla ohlásit na studijní 
oddělení ve škole, kde po mě nic nechtěli. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Neměla. 



Pracoval/a jste během studia? 
Ne, na ETA není možné pracovat. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Je potřeba mít studentské vízum, které se vydává od 6 měsíců. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
V Cambridge je několik Recreation Centres (sdružují různé sporty), v obchodním centru je 
bruslařská plocha, kino. Fakulta během semestru pořádala jedenkrát lyžování. Nějaké akce 
pořádá studentský spolek na hlavním kampusu. Finanční náročnost záleží na typu zábavy, ale 
obecně se dá říct, že je třeba počítat zhruba s dvojnásobkem ceny, kterou byste zaplatili 
v Čechách. 
 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od školy, úspory, peníze od rodičů. 

 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?   

1300 CAD 
a) z toho stravování 
550 CAD 

 

b) z toho ubytování 
500 CAD 

 

c) z toho na cestování a volný čas 
250 CAD 

 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
cca 40% 

 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium je vypláceno jednorázově na účet cca v polovině pobytu – je potřeba mít 
dostatek vlastních peněz na začátku pobytu, protože před obdržením stipendia je potřeba 
zaplatit zálohu na ubytování, pojištění a další jednorázové poplatky. 

 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Neměla jsem zřízený zahraniční účet, většinou jsem platila kartou (VISA), neměla jsem s ní 
žádný problém. Nájem jsem platila v hotovosti. Jediný problém byl jednorázový výběr 
z bankomatu s omezením 400 CAD, takže na zaplacení celého nájmu jsem musela vybírat 
dvakrát. Za každý výběr z bankomatu si strhne kanadská banka poplatek 4 CAD a česká 
banka podle podmínek účtu. V Kanadě obecně existuje pouze málo míst, kde není možné 
platit kartou. 

 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Na začátku semestru jsem platila pojištění 204 CAD, poplatek studentské unii 158 CAD, 
poplatek za dopravu 89 CAD, zálohu na přístupový čip (kterou jsem nakonec nedostala zpět) 
10 CAD, poplatek na ateliér 25 CAD. Za tisk se platí jednotlivě podle spotřeby. 
  

 



Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
V systému UW jsem získala 4,5 kreditu, převedeno pro ČVUT 20 kreditů 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Fakulta mi uznala 11 kreditů za ateliér a zbylých 9 kreditů jako stáž 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Ateliér volné zadání 

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? 

Po návratu jsem téměř dva měsíce čekala na to, než přijde Transcript of Records (posílaný 
poštou na hlavičkovém papíru), následně bylo potřeba pouze vytisknout znovu studijní plán 
(případně opravit změny předmětů, které se měnily) a odnést ho paní Křenové spolu 
s transkriptem. Známka se uznává pouze za ateliér, ostatní předměty za kredity bez 
hodnocení. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Potvrzení doby studia, Transcript of Records, zprávu z pobytu, uznání studia v zahraničí od 
fakulty. Fakulta ještě požaduje CD s plachtou zahraničního projektu. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Střední 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

Velký 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Faktické informace ohledně přihlášek poskytl rektorát po výběrovém řízení, praktické 
informace se dají najít především ve zprávách z předchozích let. Celkově jsem ale nenašla 
moc informací týkajících se konkrétně fakulty architektury (Cambridge). 

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

Komunikace po e-mailu před odjezdem byla dost komplikovaná, na odpovědi jsem čekala 
několik týdnů, na poslední e-mail ze začátku prosince jsem do odjezdu odpověď nedostala. 
Na místě jsou všichni hrozně ochotní pomoct, ale nikdo nic neví a první problém bývá najít 
někoho, kdo je kompetentní vám pomoci, druhý problém je otravovat ho dostatečně dlouho 
na to, aby to udělal. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Rozšíření osobního rozhledu, zkušenosti s životem v zahraničí na vlastní pěst. 

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

Ne 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

https://katavkanade.wordpress.com/ 


