
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Stavební  

Obor studia SI – Inženýrství životního prostředí  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí magisterské studium, těsně před DP  

Zahraniční škola 
Země: Nový Zéland  

Název zahraniční školy: Auckland University of Technology  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Faculty of design and creative technologies – 
school of engineering, computer and mathematical sciences 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Shivani Rajan  

E-mail koordinátora zahraniční školy: shivani.rajan@aut.ac.nz  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.aut.ac.nz/international/study-
options-for-international-students/study-abroad-programme-study-at-aut-in-auckland,-
new-zealand?nav=inthissection 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 09/07/2018  

Konec pobytu: 09/11/2018  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Ve studentském klubu ISC CTU in 
Prague 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Přesně si nepamatuji, 
ale mám za to, že jsem posílala bc. Diplom, transcript of records a potvrzení o AJ (výsledek 
testu od Robina Healeyho), vybrané předměty ke studiu 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Po emailu s koordinátorem z místní 
univerzity 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V AJ 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Srovnávací arch a to je vše 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Srovnávací arch, potvrzení o pojištění, zvací dopis, sepsanou smlouvu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) ano bylo, hned po zvacím dopisu 
jsem si na internetu zažádala o vízum. K jeho vyřízení je potřeba zvací dopis od dané VŠ, 
doklady ohledně financování pobytu, mě financoval hlavně můj otec a proto jsme dokládali 
výpisy z účtu, vízum mi vyřídili extrémně rychle – během týdne jsem ho měla 

 



Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Zařizovala jsem si světové zdravotní 
pojištění od Allianz, roční, orientačně cena 10tis Kč. Na AUT neakceptují zdrav. Pojištění 
z naší země, proto jsem si musela v prvním týdnu pořídit ještě „školní“ zdravotní pojištění, 
bez toho tam nelze studovat. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Na NZ nejsou žádná speciální očkování potřeba, jen se u 
nich dost řeší příušnice, proto jsem si nechávala od doktorky potvrdit, že jsem proti nim byla 
jako malá očkovaná. Nikdo se mě na to neptal, ale před počátkem pobytu nám o tom šel 
docela významný mail, kde stálo, že o tom máme mít nějaký oficiální záznam. 
 

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

Letěla jsem s Emirates, Praha – Dubaj – Auckland, naprosto luxusní čas, cca 5 hodin v Dubaji, 

naprosto příšerná cena 27tis Kč (jednosměrná), jelikož jsem letenku kupovala v květnu a 

na poměrně specifický čas. Určitě se dají sehnat levněji. Czechkiwis je stránka, kde určitě 

dokážou zařídit nejvýhodnější letenky 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pas a vízum, nic víc jsem nepotřebovala, člověka až 

zaskočí jak v naprosté pohodě všichni místní úředníci jsou. Je to opravdu osvěžující po 

zkušenostech v Evropě. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Na poslední chvíli jsem si zajistila pickup - 

http://www.backpackershuttle.co.nz/ - za 20 NZD (směšná částka) vás vyzvedne na letišti a 

doveze přesně tam kam potřebujete, za mě perfektní domluva a po úmorné cestě nejsnazší 

způsob jak se dostat na ubytování. Jen pro představu – Skybus (po taxi a uberu jediná 

levnější varianta) stojí ca 18 NZD 
 
 

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.) Všechno se řeší osobně s koordinátorem, první týden (nebo 
dva, teď už si to nepamatuji) si člověk může měnit kurzy vesměs jak se mu zlíbí a jak je 
kapacita 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Z mých kurzů byl určitě 
zajímavý Construction Technology (ENBU807) s Amirhosein Ghaffarianhoseini. Pracovali jsme 
ve skupinách a připravovali si vzájemně prezentace o zajímavých environmental features ve 
stavebnictví, museli jsme si najít odborníky z praxe a s nimi dělat rozhovory 

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. Většina předmětů je vyučována stylem 
přednáška/cvičení, v drtivé většině to je 2h+1h, člověk pravidelně zpracovává větší úkoly, 
které se podílí na výsledné známce. Už od začátku semestru je jasné co bude mít jakou váhu, 

http://www.backpackershuttle.co.nz/


to se mi hodně líbilo. Takže jsem měla předměty kde závěrečná zkouška měla třeba jen 50% 
váhu.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? V mém případě to bylo 
relativně srovnatelné, bála jsem se, že to bude záhul, ale to vážně není. Bylo to spíš 
jednodušší, jediné na co jsem nebyla zvyklá byly skupinové projekty, které se na čvut 
prakticky nedělají, ale all in all studium je trošku jednodušší než čvut, ale vyžaduje hodně 
času 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?). Všechno jsme dostávali, nebo to bylo na školním internetu 
(přednášky), pokud byla potřeba nějaké kniha, půjčila jsem si jí v knihovně 

Jaká je vybavenost kampusu? Skvělá, disponují kvalitními počítači, člověk si může 
zarezervovat studijní místnosti s LCD televizory nebo počítači. Konkrétně budova pro 
engineering je nejnovější a když jsem začínala, tak ji akorát otevřeli, takže je skvěle vybavena 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Velmi jednoduchý systém, člověk má studentskou kartu se svým 
specifickým kódem, ten slouží jako jeho přihlašovací jméno pro školní počítače, internet, 
tiskárnu atd. Vlastní ntbk teoreticky není potřeba, ale nedovedu si představit, že bych tam 
bez něj byla 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Škola jako taková tolik akcí pro nás zahraniční studenty nepořádala, ale 
jinak se v kampusu stále něco dělo. Naše „koleje“ (spíš apartmány) ale pravidelně pořádaly 
akce pro studenty, takže se člověk mohl velmi snadno socializovat. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ano 
samozřejmě, měla jsem předměty, kde jsem byla jediný výměnný student. To byla naprostá 
paráda. A tím, že jsme museli tvořit pracovní skupiny jsem se poměrně rychle seznámila 
s mými spolužáky 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Wellesley Student Apartments (WSA) 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Cca 1000NZD 

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) WSA jsou apartmány cca 3 minuty od city campusu, pro studenty 
drtivé většiny oborů, hlavního kampusu. Bydlí se v bytech po 5 lidech, každý má svůj pokoj a 
sdílí se kuchyň, obývací pokoj (s obrovskou prosklenou stěnou a často s hezkým výhledem), 2 
toalety, 2 sprchy. Vůbec se to nedá nazývat koleje, je to opravdu jako byty. Na patře je 5 
takových bytů, pater je asi 13 a WSA má 2 věže o 13 patrech, takže je to takový „studentský 
hub“. Moc jsem se nerozmýšlela jestli bych chtěla bydlet jinde, protože se mi to jevilo jako 
nejsnazší možnost. Přestože jsme na to xkrát nadávali s kamarády, kdybych měla, bydlela 
bych tam zase. Je hrozně fajn bydlet pohromadě s 90% výměnných studentů. Pár lidí si 
sehnalo bydlení jinde, ale myslím, že byli hrozně odtržení. Ubytování se bookuje na internetu 
a člověk má možnost 3 různých velikostí místností, já bydlela ve standard a byla tak akorát, 
měla jsem velkou skříň, docela velkou postel, stůl a poličky pro všechno potřebné. Ve 



formuláři na netu je možné vybrat si i ložní prádlo atd za myslím 80 NZD. Teď už vím, že to 
bych nekoupila. Člověk si za stejnou cenu může koupit hezčí prádlo i ručníky. Ve Warehouse 
– obchodě, který je od kolejí cca 10-15 minut pěšky se dá všechno pořídit. Navrch to jejich 
povlečení kousalo a nikomu se nám moc nelíbilo :D  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Asi v momentě kdy člověk zjistí že tam jede, já 
mám pocit, že WSA mají někde napsaný deadline, do kterého když si člověk zažádá tak má 

jisté ubytování. Já jsem deadline nějak omylem prošvihla, ale vůbec to nebyl problém 😊  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Nicmoc, v kampusu jsou nějaké 
fastfoody, místní mini-jídelna, no spíš kavárna, kde si člověk může koupit salát, ale to je vše. 
Všichni jsme si vařili doma. Kuchyně jsou vcelku hezky vybavené (pozor nemají troubu :-D) a 
do školy to bylo 3-5 minut, takže nemělo smysl se nejít domu najíst. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)..to je asi nejvíc nepříjemná 
stránka života na Zélandu, potraviny tu jsou dost drahé, srovnávat s ČR je docela 
komické..pro představu salátová okurka stála v zimě 4NZD, v létě 2.5 NZD, těstoviny stojí cca 
2 NZD, máslo 4NZD, plechovka piva cca 5NZD, mléko 2.8NZD 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny). Kolo nemá cenu, 
protože Auckland leží na bývalém sopečném poli a je hrozně kopcovatý, když člověk bydlí ve 
WSA všude si dojde pěšky (víceméně), jinak jsme si zařizovali ATHOP card, je to něco jako 
oyster card, člověk si jí dobíjí a v autobusu vždy jen přiloží při nástupu a výstupu, je dobré si 
ve škole vyřídit nálepku na tuto kartu, aby měl člověk studentské jízdné. Jedna jízda jinak 
vyjde asi na 5.8 NZD. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? V podstatě nic není 
třeba řešit. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Naštěstí ne, ale věřím že na NZ by 
to byl příjemný zážitek :-D 

Pracoval/a jste během studia? Ne, naše vízum to neumožňuje při tak krátkém pobytu 

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

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Všichni jsme si 
zaplatili membership 10NZD/týden (hodně levné) v posilovně (v kampusu takže kousíček od 
ubytování), mají pravidelné skupinové kurzy, které jsme všechny ozkoušeli. Jinak jsme 
samozřejmě každý týden vyráželi na výlety. S kamarády jsme si koupili dvě auta, takže nás 
vždycky mohla jet spousta mimo Auckland.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Od ČVUT jsem měla 60tis Kč, můj 
hlavní zdroj byl můj otec 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Ca30000-35000 (je to nadsazené, 
ale je lepší počítat s tím, že to je víc než míň) 

a) z toho stravování 8000 

b) z toho ubytování 17000 

c) z toho na cestování a volný čas 10000 (když to dám do průměru – např dovolená na Fiji 
byla hodně drahá, ale stála za to) 



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 20% - já jsem ale 
vůbec nešetřila, takže to jde určitě i jinak… na druhou stranu netvrdím, že se z toho dá vyjít, 
to VŮBEC ne, bohužel 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Před začátkem nám přišlo 
všechno kromě 3tis Kč, které člověk dostane po splnění všech podmínek na konci pobytu. 
Během prvního měsíce přišla příjemná zpráva, že nám bude vyplaceno trochu víc, než bylo 
původně v plánu, že zbylo více peněz, takže drahé destinace jako NZ dostanou víc :-) 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty). Myslím, že se vyplatí účet u ANZ já jsem ho neměla a kolikrát to bylo 
zbytečně složité když jsme si s kamarády dlužili peníze 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?platila jsem za pojištění, nic hrozného (nepamatuji si částku), kopírování/tisk 
něco stál, ale taky docela směsné částky 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? Na místní škole jsem musela mít 
zapsaných 60 kreditů (4 předměty o 15 kreditech), standard pro NZ studenty 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 23 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? Já jsem 
jela „navíc“ mimo můj studijní plán, takže mi vše bude uznáno jako volitelné 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano věděla, byla jsem na 
tom s proděkanem domluvená 

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

Uznávání probíhá naprosto bez problému, náš proděkan podporuje výjezdy, takže se na to 
dívá jako na naší zodpovědnost, pokud nám nějaké vedomosti budou chybět u státnic, je to 
naše chyba/volba 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Potvrzení o délce 
pobytu, transcript of records, srovnávací arch 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. - Nové kontakty v cizí zemi, nový pohled na 
odborné věci, rozšíření obzorů ve stavebnictví co se udržitelných přístupů týče 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. - Nepopsatelný 😊 doporučuji všem vyjet. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. - Mám za to, že všechny potřebné informace nám byly 
poskytnuty včas. Pokud jsem něco nevěděla, napsala jsem email a dostala jsem vždy rychlou 
odpověď. Byla jsem mezi prvními na NZ za ČVUT takže jsme měli s mými kolegy trochu 
nevýhodu, že jsme nevěděli do čeho jdeme, ale zahraniční oddělení místní univerzity bylo 
natolik nápomocné, že to nebyl žádný problém 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Naprostá spokojenost 



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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? nový pohled na spoustu věcí, nové 
kamarády, nové kontakty 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne, jednou jsem musela řešit 
krádež na místní policii, ale opět všichni jsou na NZ natolik příjemní, že to vůbec nebylo 
nepříjemné a vše se vyřešilo 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


