
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta elektrotechnická 

Obor studia: Kybernetika a robotika 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 3. ročník bakalářského studia

Zahraniční škola 
Země: Korejská republika (Jižní Korea) 

Název zahraniční školy: Seoul National University of Science and Technology 

Fakulta/katedra/ateliér  zahraniční  školy:  Department  of  Electrical  and  Information 
Engineering 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Julie Sunyeong Hwang 

E‐mail koordinátora zahraniční školy: reinheit01@gmail.com 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://en.seoultech.ac.kr/adm/exch/ 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019   

Začátek pobytu: 29.8.2018   

Konec pobytu: 21.12.2018   

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
 
O možnostech výjezdu jsem věděl všeobecně, těžko určit zdroj. Pokud jde o samotné MBD, 
tak největší práci odvedlo ISC CTU, které pořádalo na podzim  v roce 2017 (pokud se nepletu) 
přednášky na téma studia v zahraničí a studenti z MBD tam tvořili znatelnou část. Ačkoliv jsem 
věděl, že dohody jsou, ale tak věděl jsem o mainstreamu USA, Kanada a Austrálie, na těchto 
přednáškách mě spíše překvapila šíře dohod, které ČVUT má. Následně i prezentace oddělení 
pro  zahraniční  vztahy  rektorátu.  Zde  tedy  zejména  všeobecně  o možnostech,  nabídce  a 
zkušenostech  studentů.  Praktické  informace  k samotnému  procesu  pak  z  portálu  ČVUT, 
nicméně  ten běžně nevyužívám,  takže pro mě nesloužil  jako prvotní kontakt. Zároveň nás 
informoval o možnosti  vyjet  i děkan,  když  jedna  z univerzit  v Singapuru navýšíla  kapacitu. 
V čemž  osobně  jako  student  vidím  větší  potenciál,  pokud  je  zájem  o  zviditelnění MBD  –
kontakt studentů přes školní emaily formou newsletteru. 

 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
 
https://for‐s.seoultech.ac.kr/view/login.jsp 
Po  přihlášení  jako  GUEST  se  zobrazí  podrobnější  popis  předmětů,  nicméně  kompletní  seznam 
v excelu byl poskytnut od zahraničního oddělení SeoulTechu,  jelikož na  to  je výše uvedený portál 
trošku nešťastný. 



 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
 
Potvrzení  studijních  výsledků,  přepočet  průměru  na  GPA,  course wishlist  (předregistrace 
kurzů, celou problematiku rozebírám v souvisejících otázkách níže).  
Po přijetí ještě škola požadovala kopii víza, potvrzení o pojištění, kopii letenky a potvrzení od 
lékaře, že student nemá tuberkulózu formou vyšetření rentgenem. 
  

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
 
Elektronicky přes portál SeoulTechu. 
 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
 
Angličtina 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
 
Studijní plán, následně na základě schválení mi byl zapsán do KOSu kód předmětu pro výjezd 
a uzavřen zápis. 
 
Jaké dokumenty  jste před odjezdem musel/a odevzdat na  zahraničním oddělení  rektorátu 
ČVUT? 
 
Studijní  plán,  zvací  dopis,  potvrzení  o  sjednání  pojištění,  potvrzení  o  zápisu  do  dalšího 
semestru. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
 
Ano, pro mě osobně asi největší administrativní zátěž.  
Samotná žádost o vízum, potvrzení o zůstatku na účtu, potvrzení o délce studia na ČVUT, 
veškeré dokumenty, které pošle SeoulTech. Všechny dokumenty musí být v angličtině, s čímž 
měla moje banka (ČSOB) problémy. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
 
Využil jsem pojištění přes ISIC u pojišťovny UNIQUA. Výhodou pro mě byla cena a následně 
zejména osobní důvody (v pojišťovnictví resp přímo v asistenci k cestovnímu pojištění  jsem 
jistou dobu pracoval). Zároveň ze zkušenosti jsem věděl, že limity, které pojištění nabízí, jsou 
vzhledem k destinaci a účelu cesty dostatečné, ačkoliv nejsou nijak zázračně vysoké. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
 
Ne 
 



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

 

Do Soulu létá příma linka z pražského letiště, nicméně je poměrně drahá. Vzhledem k tomu, 

že jsem nevěděl odkud a kdy se budu vracet, nechtěl jsem kupovat zpáteční letenku. Koupil 

jsem  tedy dvě  jednosměrné  letenky  (vždy  s přestupem)  celkem  za  cca 22  tisíc CZK. Bývají 

poměrně nízké ceny letenek s přestupem v Číně, vzhledem k cenové válce čínských aerolinek, 

nicméně využil  jsem  je pro cestu zpět a díky  této zkušenosti víckrát už v Číně přestupovat 

nebudu. 

Z diskuze s ostatními studenty a prohledávání portálů levnější letenky nelze sehnat. Obvykle i 

varianta  nákupu  zpáteční  letenky  dopředu  ve  variantě  s nějakým možným  posunem  data 

odletu (flexi varianta) byla cena 800‐900 EUR, přičemž je vázaná na odlet ze Soulu, což bylo 

pro mě velké negativum. 

 

Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? 

Pas  s vízem,  které  dovnitř  již  vlepila  korejská  ambasáda.  Po  vstupu  na  území  Korejské 

republiky celníci vydají malý lísteček s datem vstupu. Ač vypadá jak účtenka, takže ho většina 

lidí vyhodí, bylo dosti výhodné si ho nechat (kvůli žádosti o sim karty apod kde je potřeba). Za 

to  že  ho  člověk  vyhodí  není  pokuta  ani  nic  podobného,  ale  korejská  strana  už  ho  znovu 

nevydává, takže se potom musí čekat na vydání ARC (dočasný občanský průkaz pro cizince, 

rozebírám níže), což je dost nešťastné a nepříjemné. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Pokud  student  zašle  informaci  o  příletu  v termínu  a  přílet  bude  v den,  který  Seoultech

požaduje, tak Pick‐up a pomoc s ubytováním na koleji zajistí ISC SeoulTechu. Zároveň za to nic 

nepožadují a platí  to škola. Nejspíše by ho zajistili  i studentům nahlašujícím přílet později, 

nicméně garantují to jen studentům, kteří letenku (resp informaci o příletu) zašlou dostatečně 

dopředu. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
 
Ano a to ještě před samotným pobytem. Nejdříve přišel email s informacemi o předmětech, 
které  SeoulTech  nabízí  k předregistraci.  (Toto  se  řeší  vše  mailem)  Osobně  jsem 
s koordinátorkou řešil, jestli předměty, které jsem si zapsal budou spíše otevřeny nebo ne. Bylo 
mi přislíbeno, že by se měla většina otevřít (řešil jsem zejména ty, za které mi měli být uznány 
ekvivalenty). Většina mnou zapsaných se neotevřela, nicméně o tom mě SeoulTech informoval 



asi 10 dní před odjezdem. Udělal jsem tedy dost zásadní úpravy, jejichž schválení od děkanátu 
jsem dostal až po samotném příletu, což bylo minimálně dost nepříjemné. Poté již v Koreji, i 
když jsem měl zájem jeden předmět změnit, tak vzhledem k značně oříznuté nabídce, rozvhům 
a podmínkám výjezdu jsem již neměl šanci další změnu provést. Nicméně to asi nebyl takový 
problém, jako dosti citelné oříznutí nabídky 10 dní před odletem. 
 

Kdy a  jak probíhá  registrace do kurzů na zahraniční škole?  (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
 
Z velké části pospáno výše. Vše se řeší emailem, aby zahraniční studenti měli přednostní právo, 
které ve výsledku není až tak přednostní, protože u některých předmětů mají přednost Korejští 
studenti. Omezení pro výběr nejsou. Předregistrace se zasílá s přihláškou ke studiu, k tvorbě 
rozvrhu a o (ne)otevření předmětů se studenti dozví 10 dní před nástupem. 
 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
 
Software application – úvod do programování do CPP, předmět je zajímavý spíše přístupem 
přednášející, který je méně korejský, a tudíž více naučí. 
 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
 
Ne, nicméně studenti bakalářského studia v Koreji příliš připouštěni k praktické části nejsou. 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
 
Obecně  převládá  Korejská  kultura  a  v tomto  smyslu  povýšené  postavení  profesora  vůči 
studentovi.  Osobně  to  na mě  někdy  působilo  spíše  tak,  že  se  profesor  snaží  studentům 
dokázat, že  je daleko chytřejší a zkušenější než oni, takže mají školu rovnou vzdát. Jak  jsem 
psal výše studenti k praxi příliš pouštěni nejsou. Snaží se biflovat (nejde ani použít slovo „učit“) 
nazpaměť  knížky,  učebnice  a  poznámky,  takže  i  z jejich  dotazů  bylo  někdy  znát,  že  vůbec 
nedošlo k pochopení látky. Obecně je v Koreji spíše výuka strachem, protože kdo nemá dobrý 
průměr, tak jakoby vysokou školu neměl, a profesoři to dost často zdůrazňují na hodinách. 
Při samotných zkouškách obvykle požadují spíše pochopení souvislostí, ale příliš ho nevyučují. 
Obvykle je možnost vzít si na zkoušku ručně psaný tahák. Z testů existují jen Midtermy a Final 
exam, každé na jeden pokus, což mi nepřipadá správné. 
 
K samotnému srovnání. Rozhodně jsem neuvěřitelně docenil jakým způsobem probíhá výuka 
na FELu potažmo u nás na KyRu a myslím, že v tom jsme opravdu „světoví.“ Ačkoliv je na nás 
kladena relativně vysoká zátěž v porovnání s ostatními školami, po každém semestru jsem si 
byl  schopný  říct,  že  jsem  se  naučil mnoho  nového.  Systém  přednášky+cvičení/laboratoře 
nejen,  že  dává  prostor  k tomu,  abychom  si  věci  reálně  vyzkoušli,  ale  běžně  bývají 
přednášející/cvičící  různé  osoby  a  to  dává  prostor  vidět  celou  problematiku  z více  úhlů 
pohledu. Oproti tomu, kdy je kombinováno cvičení a přednáška v jednom, takže vlastně není 
pořádně ani odpřednášeno ani odcvičeno. Hodnocení a ostatní organizace zároveň zavísí na 



jedné osobě a to mi také připadá špatně. Pozitivní mi přišel „tahák,“ protože opravdu v době 
internetu nechci znát spoustu vzorců nazpaměť, samozřejmě rozumím tomu, že některé je pro 
praxi rychlejší znát zpaměti, ale to se naučím přirozeně v momentě, kdy se připravuji na testy 
a dělám úkoly. Zároveň se to u nás na oboru začíná tímto stylem ubírat a učitelé některé vzorce 
sami tiskou na „oficiální tahák.“ 
 
Výsledná známka se určuje podle umístění studenta v celkovém hodnocení. Určité procento 
studentů A+, další A atd, což pro mě znamená, že známka nemá vypovídací hodnotu. Zároveň 
oprava zkoušek trvá několik týdnů. 
 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
 
Velmi znatelně nižší. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Využíval jsem materiálů od profesorů (slidy apod), učebnice bylo třeba kupovat, nicméně jsem 
žádnou nekoupil a  rozhodně mi nechyběly, protože  slidy byly obvykle dostačující a  zbytek 
doplnil internet. Ostatně stejně jako při výuce doma. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Koleje a  jídelny, knihovna,  samotné  fakulty/katedry, obchody  (smíšené  zboží, knihkupectví, 
kadeřnictví, papírnictví, copycentrum), bankomat. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Počítače jsou v učebnách a knihovně. Nicméně jsem zvyklý používat svůj vlastní, takže jsem je 
nevyužíval. Přístup na  internet přes Eduroam nebo wifi SeoulTechu. Na kolejích byla wifi na 
pokoji.  Internet byl dost pomalý a měl špatný signál, nicméně pro potřeby studia stačil, na 
streamování filmu také. 
 

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

ISC pořádá dva výlety, které jsou dotovány SeoulTechem. International office pořádá dvakrát 
za rok CoffeeHour. 

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

ISC nicméně  funguje dosti  zvláštně. Osobně  jsem měl přiřazeného  studenta,  který  ten  rok 
končil, takže většinu času věnoval hledání práce a dokončování studia. Osobně jsem ho viděl 
3x pokaždé asi 10 minut. Ostatní exchange studenti se viděli častěji a více, nicméně všichni 
korejští členi ISC mají povinnost se vidět s exchange studenty 8x za dobu pobytu. To obvykle 
udělali během prvních 3 týdnů, poté zalezli do knihoven a víceméně se o nás dále nezajímali. 
Stále byli nápomocní po telefonu/chatu, což bylo příjemné, ale moc se nechovali jako přátelé.

Praktické otázky pobytu 



Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na koleji ve dvoumístném pokoji. 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
500 000 KRW/semestr tedy asi 2500Kč/měsíc. Za stejnou cenu pak obědy a večeře v jídelně. 
 

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) 
Zejména  z důvodu  ceny a  jednoduchosti  zajištění, přeci  jen hledat byt přes půl  země není 
nejlehčí,  takže  člověk  lehce  skončí  u  této  varianty.  Zároveň  v tu  dobu  nikdo  z ČVUT  na 
SeoulTech nejel, takže sehnat někoho na spolubydlení by bylo značně složité. 
Vybavení postel, stůl, skříň a koupelna se záchodem. Pokoj měl vlastní wifi, ale kvalita připojení 
byla dost mizerná, nicméně na práci a stream v nižší kvalitě stačila. Bylo nutné sehnat si vlastní 
deku a polštář + povlečení, nicméně pod kolejemi byl obchod, kam nás  zavedli  členi  ISC a 
pomohli  nám  vybavení  zakoupit  hned  po  příjezdu.  Studenti  ubytovaní  na  international 
dormitory měli  vlastní  pračku  na  pokoji,  v  Sunglim  dormitory,  kde  bydlel  zbytek  studentů 
z důvodu  nedostačující  kapacity  International  dormitory,  byly  pračky  společné  v suterénu. 
Vždy  zdarma  za  použití  vlastního  pracího  prášku.  V International  dormitory  byla  i  vlastní 
kuchyň nicméně bez nádobí, v Sunglim dormitory nebyla ani společná kuchyň. 
 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
V přihlášce  ke  studiu  na  SeoulTechu  prvotní  zájem.  Později  přišel  email  informující  o 
možnostech  a  další  potvrzení  a  dojednání  probíhala  emailem.  Vzhledem  k limitovaným 
kapacitám  International dormitory byla vlastně  loterie, který pokoj kdo dostane a dozvěděli 
jsme se to až v den příjezdu při registraci na kolej. 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V případě ubytování na koleji je to jídelna jí přilehlá, nicméně kvalita byla dost špatná. Studenti 
v International dormitory si mohli sami vařit, protože měli kuchyň. Jinak restaurace v okolí. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Jedenapůlnásobek až dvojnásobek ceny u nás. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD a metro po zakoupení místní karty pro veřejnou dopravu. Cena se odvíjí od dopravního 
prostředku  a  vzdálenosti  nicméně  20‐30Kč/jízda.  Platí  se  jízdy  individuálně,  není  žádná 
studentská sleva. 
 

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

Kartu veřejné dopravy – ta se dá koupit prakticky v každém obchodě.  
Alien registration card (ARC) – jde o dočasný občanský průkaz pro cizince. Škola s tím pomáhá, 
ale vzhledem k tomu, že jim to trvalo dva měsíce, asi bych doporučil ji obejít a zajistit to si to 
osobně na imigračním úřadě, stejně tam studenti potom musí jít dát otisky prstů. Zní to dosti 
banálně, nicméně bez ARC  v Koreji nelze  skoro nic.  Je potřeba buď ARC nebo potvrzení o 



vstupu,  které  jsem  zmiňoval  výše  a  které  většina  lidí  vyhodila.  ARC  je  potřeba  například 
k zajištění SIM karty. Nicméně poslouží zejména k opakovaným vstupům do země, jelikož z víza 
pro  jednorázový  vstup  udělá  vízum  s opakovanými  vstupy. Němci  tento  typ  víza  dostávají 
v základu, ale to byl jediný národ, který to tak měl. 
 

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

Pracoval/a jste během studia? 
Ne 
 

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

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Seoul  je velké město, takže mám pocit, že ani za 4 měsíce  jsem ho pořádně neprozkoumal. 
Přírodní parky jsou v Koreji docela pěkné, nicméně zde je citelně drahá doprava. Většina měst 
v Koreji pak vypadá stejně,  takže cestovat po městech moc nemělo smysl. Zároveň většina 
kulturního dědictví byla zničena válkami. Pro mě tedy vyhrálo cestování po konci studia, kdy 
jsem cestoval po zbytku východní a části  jihovýchodní asie. To  je výhodné zejména protože 
semestr v Koreji končí o měsíc a půl dříve jak u nás. Finančí náročnost je jednoznačně vyšší, 
obecně cenová hladina v Koreji je na jedenapůlnásobku až dvojnásobku česka + v kombinaci 
s tím, že jde v podstatě o ostrov, takže jediná možnost dopravy je letecky, nejde o příliš levnou 
záležitost. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Vlastní úspory, podpora ČVUT, podpora rodičů. Byla možnost zažádat o stipendium od korejské 
vlády, nicméně tam jsem minul deadline. Celkově  jde o celkem rychlou záležitost. Například 
korejská ambasáda v ČR informaci o tomto programu zveřejnila až po uzavření prihlášek. 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Celkové výdaje  jsou okolo 100 tisíc CZK, pokud tedy odečtu dopravu do Seoulu a ze Seoulu
jsem na 75 tisících CZK, což dává měsíčně cca 19 tisíc CZK 

a) z toho stravování 
8 000 CZK 

b) z toho ubytování 
2 500 CZK 

c) z toho na cestování a volný čas 
7 500 CZK 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Celkové výdaje z 50%, nicméně asi mi přijde lepší hodnotit životní náklady a dopravu, protože 
nemyslím, že by mi ČVUT měl dotovat cestování, čemuž by odpovídalo pokrytí zhruba 70%. 
 



Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Převodem na účet, během prvního měsíce pobytu a poté navýšená podpora přišla v poslední 
měsíc pobytu 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Používal  jsem  českou  kartu  a  prakticky  nikdo  si  místní  účet  nezřizoval.  Je  to  spousta 
administrativy  a  je  k tomu  potřeba  ARC,  kterou  jsme  dostali  pozdě.  U  ČSOB  jsem  neměl 
poplatky za transakce, pouze je posunutý kurzovní lístek, což udělá cca 2%‐ní poplatek, což mi 
přijde procentuálně a ve výsledku i nominálně docela zanedbatelné. 
 

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

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
25 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Bylo mi uznáno vše, tedy dva povinné, zbylé 3 jako volitelné. Problém v kreditech je spíše ten, 
že SeoulTech hodnotí všechny předměty 3 kredity (tedy cca 5‐6 ECTS). 
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Popsal jsem výše u problému s registrací kurzů. Věděl jsem, poté univerzita změnila nabídku a 
odlétal jsem v nejistotě. Nicméně potvrzení přišlo během prvního týdne studia. 
 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Pouze  dodržet  podmínky  fakulty  a  získat  podpisy  garantů  předmětů/vedoucích  kateder. 
Obecně (ze zkušenosti mé, ale i kamarádů, kteří vyjížděli ve stejném semestru) u nás na fakultě 
panuje spíše uvolněný přístup a profesoři vidí ve výjezdu zkušenost a nebrání mu, nicméně 
kladou důraz na studenty, aby si veškeré nesrovnalosti doplnili a ukládají to jako podmínku při 
schvalování předmětu, což mi přijde samozřejmé. Jinak samotné vedení fakulty mi v případě, 
že jsem splnil podmínky plán schválilo bez dalších otázek. 
Tedy vedení  fakulty, profesoři ale  i  studijní oddělení výjezdy podporují a  studentům v nich 
pomáhají. Nicméně troufám si říct, že pokulhává propagace (zde zejména ze strany rektorátu, 
naše  fakulta  například  vytvořila  pro  studenty  facebookovou  skupinu  FEL  na  Erasmu,  kde 
dochází k ještě citelnější podpoře, zároveň si studenti předávají zkušenosti) 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Fyzicky žádné, vše elektronicky. 
Před  odjezdem  ‐  zvací  dopis,  potvrzení  pojištění  na  celou  dobu  pobytu  v zahraničí,
  studijní plán před výjezdem, potvrzení o zapsání do následujícího semestru. 



Po příjezdu ‐ doklad o uznání studia v zahraničí, transkript ze zahraniční univerzity, potvrzení 
doby studia a tento report. 
 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Z pohledu oboru k příliš velkému rozvoji nedošlo, jak jsem psal výše úroveň školy byla znatelně 
nižší  než  ČVUTu. Navíc  úroveň  robotiky  na  ČVUTu  je  poměrně  dost  vysoká  a moc  škol  ji 
nepřekoná. Nicméně přesto  jsem  se naučil novým  věcem a uznané povinné předměty mě 
naučili tomu, čemu se věnovali na ČVUTu (ne v celém rozsahu a hloubce, nicméně rozhodně 
to nejsou zásadní nedostatky).  
Z pohledu jazyka, což také považuji za odborný přínos, rozhodně k rozvoji došlo. Ačkoliv i zde 
využíváme materiály v angličtině a nikdy  jsem neměl problém porozumět konverzaci. Jedna 
věc je pasivní znalost, druhá je aktivní použití jazyka a ještě v dlouhodobém měřítku. 
 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Jednoznačně velký a pozitivní. Nicméně nedokážu popsat čím a proč. 
 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
Podporu považuji za dostatečnou. Nedostatky jsem nespatřil. Navíc jistá nejistota a neznalost 
nedílně patří k celé zkušenosti z výměného pobytu dle mého názoru. 
 

Ohodnoťte  informace a podporu poskytnuté  zahraniční  školou  ‐    v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Jak jsem popisoval výše nejvíce mě asi postihl problém, kdy nám škola „pomáhala“ získat ARC, 
což  mě  dosti  omezilo  v cestování  a  poznávání  země.  ISC  fungovalo  trošku  jednorázově, 
nicméně asi jim to těžko vytýkat vzhledem k celkovému stylu výuky. 
 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Rád bych využil výjezdu ještě v magisterském studiu, případně mě zaujala i možnost summer 
school nebo stáží v zahraničí. 
 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Nejvíce jsem docenil ČVUT jako instituci. Jinak samozřejmě osobní rozvoj a zkušenost, kterou 
moc lidí nemá. Rozhodně ale nepatřím k lidem, kteří začnou chválit, co doma mají. Stále vidím 
spoustu nedostatků, na kterých by se mělo pracovat, ať již jde o ČVUT nebo v Česku celkově.
 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Nevytvářel jsem. 



 


