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Zahraniční škola 
Země: Thajské království  

Název zahraniční školy: King Mongkut‘s Institute of Technology Ladkrabang - Bangkok  

Fakulta zahraniční školy: Faculty of Administration and Management  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Pranita Kaewkerd  

E-mail koordinátora zahraniční školy: pranita.kaew@gmail.com  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.kmitl.ac.th/en  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: srpen 2018  

Konec pobytu: prosinec 2018  

Délka pobytu v měsících: 5 měsíců  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 

- international day MÚVS 
- mail s nabídkou fakultních MBD 
- od kamarádů 
- na portále ČVUT 

 

 

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

- http://fam.kmitl.ac.th/en/post/93 
- po e-mailové komunikaci 

 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
- Nomination Letter (poskytne škola) 
- Application form (vyplnit na webu >> https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register) 
- Official Academic Transcripts (požádejte na studijním oddělení o ToR v angličtině) 
- Copy of passport 
- Applicant Photo (for student ID card and forms) 

 

 

http://fam.kmitl.ac.th/en/post/93
https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register


V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
- Angličtina 

 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

- Před odjezdem jsem na studijní oddělení odevzdala podepsaný studijní plán, kopii 
finanční dohody a vyplněný dokument Oznámení o výjezdu. 
 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

- Studijní plán, Transcript of Records, Finanční dohoda 
- Vízum, pojištění 

 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

- O vízum jsem musela žádat. Bylo mi poskytnuto 3 měsíční jednovstupové studijní 
vízum (ED), které jsme si potom za pomoci zahraniční univerzity prodloužila o další 3 
měsíce. 

- Pokud chcete vycestovat z Thajska, poté se platí 1000THB za povolení k návratu do 
země, jinak o víza přicházíte. Pokud vycestujete bez povolení k návratu, při návratu 
do Thajska dostanete zdarma 30denní turistické vízum, které je poté třeba každý 
měsíc prodloužit (buď dalším vycestováním, nebo na thajské ambasádě). 
 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

- udělala jsem si roční cestovní pojištění SVĚT od ISIC 
- 3 100 Kč 
- Zahraniční univerzita poskytuje zdarma lékařskou péčí – univerzitní klinika. 

  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

- žloutenka A, B, břišní tyfus, vzteklina, tetanus 
- část mi byla proplacena zdravotní pojišťovnou (VZP) 

 

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

- 15 000Kč zpáteční letenka 

- Protože jsme letenku kupovala na poslední chvíli, bylo levnější letět z Vídně. 

- Čím dříve koupíte, tím lépe. Nebojte se vyrazit do Thajska o pár dní dříve, než je 

nezbytné. 

 

Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

- pas, vízum, zpáteční letenku, potvrzení o ubytování 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- Nejvýhodnější je dostat se do nejvyššího patra letiště (odletová hala) a tam využít 
velmi levné taxi (požadujte taxi-meter). Pokud pojedete taxi z příletové haly, platí se 

 

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/09/Oznameni-studenta-o-vyjezdu-na-studijni-pobyt.doc
https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/121175/mod_label/intro/MBD_Studijn%C3%AD%20pl%C3%A1n.doc


příplatek. Případně airportlink (nadzemní metro) do stanice Lat krabang a poté taxi 
bez problému. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

- Studijní plán jsem měnila, protože některé předměty se překrývaly, nebo nebyly 
otevřeny, a zároveň jsem chtěla mít volné pondělí, abych mohla cestovat, a tak jsem 
si vybrala jiný předmět. 

- Vše proběhlo před začátkem semestru v prvním týdnu v Thajsku. 
  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 

- Kurzy jsem si vybrala a následně komunikovala s koordinátorkou zahraničních 
studentů na univerzitě KMITL. Ta mě informovala o rozvrhu a termínech zkoušek. 
Následně mi pomohla se sestavením rozvrhu.   
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
- Cross Cultural Management 
- English Café – dobrovolné kurzy s rodilým mluvčím a občerstvením 

 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
- Ne, pouze jednou jsem se účastnila exkurze do firmy Berli Jucker. 

 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 

- Výuka probíhá pouze formou cvičení (přednášky nejsou). Jedno cvičení je 3 hodiny 
dlouhé (někteří profesoři dávají pauzy).  

- Součástí výuky je hodně studentských prezentací a skupinových prací. 
- V polovině semestru jsou midterm-exam a na závěr final-exam. 
- Známkování je na škále A-F. 

 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
- Kvalita výuky je na podobné úrovni jako na ČVUT – možná trochu lehčí (záleží na tom, 

z jakého ročníku si student vybere předměty). 
  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 

- Na většinu kurzů byly k výuce používány prezentace, které vyučující zasílají 
studentům.  

- K některým předmětům je povinná literatura – která se využívá k seminárním pracím. 
Je možné si objednat originální knihu (přes profesory/ studenty), nebo požádat 
studenty o kopii. 
 
 



Jaká je vybavenost kampusu? 
- Kampuse je velmi rozsáhlý. Součástí kampusu jsou všechny fakulty, menzy, plavecký 

bazén, posilovna, hřiště, stolní tenis atp. 
- Dále je v kampusu univerzitní klinika (zdarma), knihovna. 

 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 

- Dostupnost počítačů jsem nezkoumala, protože jsem měla vlastní notebook a 
neomezený internet na sim kartě v telefonu, který je velmi levný. Wifi je ve škole i 
v ubytování dostupná všude (občas kolísá rychlost). 

- Tisk a kopírování je možné v kampusu i mimo levně. 
 

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

- Většinu akcí jsme si pořádali sami s ostatními zahraničními studenty. 
- Jendou se konal kurz vaření pro zahraniční studenty. 
- Na LINE (chatovací aplikace) existuje skupina, kde se zveřejňují různé školní události. 

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ano – celé studium probíhalo ve skupinách společně s thajskými studenty (kteří 

studují anglický program).  
- Na KMITL je internacionalizace v rozvoji, tudíž zahraničních studentů není mnoho (na 

celé univerzitě kolem 20). 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Bydlela jsem v The IVORY Suvarnabhumi – 6 km od školy.  
- Při výběru ubytování poblíž kampusu mi bylo řečeno, že jsou všechny koleje 

obsazené. Po příjezdu jsem zjistila, že je na kolejích volno, ale již jsme nechtěla měnit. 
- Výhodou tohoto ubytování byl úklid zahrnutý v ceně (včetně převlečení povlečení 1x 

týdně) a blízké nákupní centrum PASEO. 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
- 5 200 CZK (včetně vody a elektřiny) 

 

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). 

- Zvolila jsme toto ubytování, protože jiné ubytování v době mé rezervace nebylo 
volné, nebo mi nikdo neodepisoval. Je dobré kontaktovat někoho z thajských 
studentů a oni vám s ubytováním pomůžou.  

- Některá ubytování chtěla minimálně roční či půlroční kontrakt – což jsme nechtěla. 



- Pokoj byl dvoulůžkový (volba jedné velké postele či dvou malých) – koupelna na 
pokoji, klimatizace, balkon, stůl + židle, skříň. 

- Wifi zdarma. 
- Minimální kontrakt 3 měsíce.  
- Recepce 24 hodin. 

 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
- Pro získání víza je třeba mít potvrzené ubytování. Proto je dobré si ubytování 

rezervovat alespoň měsíc předem. 
- Mailem – či za pomoci thajských studentů nebo univerzity 

 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
- V Thajsku je stravování levné. Najíst se dá skoro kdekoli na ulici ve stánku nebo 

v supermarketu 7/11 či FamilyMart, které jsou otevřené 24/7. 
- Ve škole v menze stojí jídlo kolem 15-30Kč. 
- V restauraci kolem 40-70Kč. 

 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Pečivo se v Thajsku téměř vůbec neprodává. V obchodě koupíte tousty a balené spíše 

sladké pečivo – cenově stejné jako v ČR. 
- Balená voda je stejně drahá jako v ČR. Sladké vody a džusy levnejší.  
- Většina potravin je levnější než v ČR, ale protože v ubytování není kuchyňka a hotové 

jídlo se dá koupit velmi levně, moc jsem toho nekupovala.  
- Thajsko je na stravování levnější než ČR. (dovolím si říct, že o polovinu) 

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- Bangkok je obrovské město a někam se dostat trvá poměrně dlouho. Když cestujete 

sám, nejlepší je využít Songthaew – otevřený pick-up-bus (7Baht) nebo autobus (Rod-
May) (11Baht). Taxi je v Thajsku také velmi levné (taximeter) nebo případně skútr-
taxi. Další možností je GRAB (aplikace – jako náš UBER), což je trochu dražší než taxi. 
Při cestě do centra města můžete využít airportlinku (30-40Baht), BTS, MRT nebo 
vlak(7Baht), který jezdí pod airportlinkou. 

- Pro odvážnější je možné si půjčit skútr, ale do centra je to na skútru stejně moc 
daleko (spíše půjčení na ostrovech a v menších městech – nutnost mezinárodního 
řidičského průkazu). 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Nic jsem nevyřizovala. Pouze jsem si prodlužovala víza – před lhůtou vypršení. 

 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
- V Thajsku jsem využila pouze univerzitního lékařského ošetření a to, když jsme si 

odřela nohu a oni mi ji vydezinfikovali (vše zdarma). 
 
 

 



Pracoval/a jste během studia? 
- Pracovala jsem vzdáleně pro firmu, pro kterou jsem před odjezdem pracovala v ČR. 

Myslím, že v Thajsku to ani není možné. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Nemám zkušenost. 

 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
- Bazén (s možností klasických plavek) - https://goo.gl/maps/rLqKY5Qyhyv 
- Posilovna, bazén - kampus 
- Výlety po celém Thajsku (levné letenky i autobusy) i Asii. 
- Tipy: Chiang Mai, Erawan (vodopády – národní park), Ko Phangan, Ko Samed, 

Ayuthaya – historické město, Hua Hin, atp. 
 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- Stipendium od školy 45 000 Kč 
- Dodatečné stipendium MÚVS – 7 500 Kč 
- Dodatečné stipendium ČVUT – 13 500 Kč 
- + vlastní zdroje 

 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
- 15 - 20 000 Kč 

a) z toho stravování – 6 000 Kč 

b) z toho ubytování – 5 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas – 5 - 9 000 Kč 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
- 70 % 

 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
- 43 000 Kč jsem obdržela v prvním týdnu výjezdu 
- ostatní na konci pobytu 

 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 

- používala jsem pro výběr z bankomatu platební kartu od KB (ČR), kde mám jeden 
výběr v zahraničí zdarma 

- před odjezdem jsme informovala banku o budoucích výběrech v zahraničí 
- za jeden výběr se v Thajsku platí 220THB (150 Kč) – a je možné si maximálně vybrat 

20 000THB 
- doporučuji si vybírat 1x za měsíc z české karty a tím odpadá starost se zařizováním 

zahraničního účtu a poplatky s tím spojenými 

https://goo.gl/maps/rLqKY5Qyhyv


 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 

- studentská karta, univerzitní klinika – zdarma 
- bazén je zpoplatněný 20THB 
- kopírování, tisk, školní literatura – zpoplatněno (není povinnost kupovat) – levnější 

než v ČR 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
- 15 kreditů (1 thajský kredit se přibližně rovná 2 ECTS) 

 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
- všechny (33 kreditů – včetně zahraniční praxe) 

 

Za jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
- povinné, povinně volitelné 

 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
- ano (dle toho jsme si kurzy vybírala) 

 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
- nevybavuji si (snad jen pas a departure card) 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Nejlepší zkušenost, co pro sebe můžete udělat. 
- Zlepšení v angličtině. 
- Poznání Asijské ekonomiky i kultury 

 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
- Získání širšího pohledu na svět 
- Získání nových přátel 
- Zlepšení týmové práce 
- Spoléhání na sebe 
- Ztratíte strach z jakéhokoli cestování 

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 

- International office MÚVS mi se vším pomohla (Kateřina Zelenková) i studijní oddělení 
(Jaroslava Bradáčová) 



- Taktéž podpora z rektorátu ČVUT byla perfektní (Kateřina Bošková) 
- Problém byl jen před odjezdem s komunikací s thajskou univerzitou 

  

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

- Horší informace o ubytování, předmětech, sylabu, rozvrhu 
- Špatné informace o datech příletu a odletu – kvůli tomu jsem musela měnit studijní 

plán. 
- KMITL pracuje na vylepšení procesů – žádali report spokojeností i nespokojeností 

 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
- ráda bych využila zahraniční pracovní stáže 

 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- studijní zkušenosti 
- cestovatelské zkušenosti 
- poznání kulturu 
- jiné vnímání ostatních kultur 

 

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

    



          
 

   

 


