
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FEL 

Obor studia:  Elektrotechnika a informatika 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí : doktorské 

Zahraniční škola 
Země: Quebec, Kanada 

Název zahraniční školy: École de technologie supérieure ÉTS 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Electrical Engineering Department, Laboratoř LASSENA 

Kancelář koordinátora zahraniční školy: Bureau du recrutement étudiant et de la coordination 

internationale 

E‐mail koordinátora zahraniční školy: international@etsmtl.ca.  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.etsmtl.ca/en/Studies/Study-abroad/Foreign-

studies 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 

Začátek pobytu: 2.9. 2019 

Konec pobytu: 31.12.2019 

Délka pobytu: 4 měsíce 

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

Informace jsem získával na webových stránkách ČVUT 

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

https://www.etsmtl.ca/en/Studies 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

Transkript z ČVUT, potvrzení o studiu a o zápisu do dalšího semestru, motivační dopis 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

Skrze email international@etsmtl.ca. V případě stáže (práce na projektu) je nutné nejprve kontaktovat 

vybrané pracoviště/profesora. 

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

Má práce na přiděleném projektu probíhala v angličtině. Výuka probíhá ve francoužštině, nicméně je 

možné navštěvovat anglické kurzy na Concordia University https://www.concordia.ca/. 

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

Souhlas školitele na ČVUT a zvací dopis od ETS. 
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Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

Souhlas školitele na ČVUT a zvací dopis od ETS. 

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

Pokud se jedná o klasické studium nepřekračující 6 měsíců tak ne. Ovšem v případě stáže na univerzitě v 

Kanadě je nutné pracovní vízum! Toto vízum zapadá do programu International Experience Canada 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.html. I když 

univerzita poskytne zvací dopis celekem rychle, proces vyřízení víza je velmi byrokratický, zdlouhavý a 

nákladný! Vízum se vyřizuje pouze electronicky, ale je nutná cesta do Vídně nebo Berlína kvůli 

poskytnutí biometrických údajů. Dále je nutné dodat úředně přeložený výpis z rejstříku trestů, kopie 

pasu a občanského průkazu, zvací dopis a opravdu mnoho osobních údajů ( rodina, dosažené vzdělání, 

zaměstnání a další). Kompletní výdaje za vízum byly 7000 Kč a doba vyřízení 3 měsíce. Finální vízum se 

obdrží až na kanadském imigračním oddělení na hranicích/letišti. 

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

Pojištění je nutné vyřídit na zahraniční univerzitě. Jedná se o 1200 Kč /měsíc. Pojištění zahrnuje dentální 

připojištění a cestovní pojištění do USA. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

Ne 

 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? 

Z Prahy jsem letěl 2 měsíce před začátkem stáže do Vancouveru a poté jsem přiletěl do Montrealu z 

Calgary. Taková letenka vyšla na 18000 Kč. Jednosměrná letenka do Montrealu z Prahy se pohybuje 

kolem 12000 Kč, zpáteční vyjde na 16000 Kč. Výhodnější letenky lze najít do Toronta nebo New Yorku, i 

když je to přes 600 km daleko. Potom je možné jet vlakem za 1200 Kč. V mém přpadě bylo nutné jít na 

letišti na imigrační oddělení kvůli pracovnímu vízu. Bylo nutné mít u sebe jak zvací dopis od univerzity, 

tak dokument o pracovním povolení. 

Typ na zakoupení letenky 

Jednosměrný let bez přestupu Praha – Montreal provozuje společnost Air Transat nebo Air Canada, 

ovšem cena je většinou velmi drahá a let není příliš frekventovaný, často s mezipřestáním v Torontu. 

Proto je mnohem výhodnější koupě dvou letenek odděleně. Například Praha – Paříž nebo Londýn a 

potom z těchto měst do Montrealu. To platí pro celou Kanadu. Já takhle ušetřil 50 % klasické ceny za 

letenku. Zpáteční cesta vlakem Montreal – New York a potom letadlem přes Londýn do Prahy mě vyšla 

celekem na 7000 Kč. 
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Průběh PhD stáže 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

Ne, pracoval jsem na projektu, který se z části týkal mé disertační práce. 

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

Žádné kurzy jsem nenavštěvoval, jelikož neumím francuzky. Bohužel jsem se až poslední týden dozvěděl, 

že jsem si mohl zapsat kurz na Concordia University v angličtině – doporučuji! 

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

Byl jsem součástí týmu v laboratoři LASSENA https://lassena.etsmtl.ca/. Na začátku stáže jsem dostal 

zadané 3 úkoly, kterými jsem se měl zabývat. Mojí poviností bylo také psát každý týden report. Bohužel 

týmová práce zde vůbec nefungovala! Spolu se mnou na velmi rozsáhlém projektu satelitního vysílání 

DVB-S2 pracoval pouze jeden student, který věděl mnoho informací, ale hned první týdem mi oznámil, 

že nemá čas na to, aby mi cokoliv vysvětloval. Externí školitel naprosto selhával jako manažer projektu, 

jelikož nebyl seznámen s detaily a jeho interakce se studenty včetně mě probíhala formou rozkazů. Tím, 

že jsem ze začátku mé stáže pečlivě poslouchal čemu se mám věnovat, plýtval jsem 2 měsíce svým 

časem. V listopadu jsem se dozvěděl více informací o chodu laboratoře a o studentech, kteří přede 

mnou od projektu utekly, navíc komunikace se školitelem byla otřesná (neodpovídání na otázky, 

neustálé odkládání konzultací atd.) Tudíž jsem se definitivně rozhodl stáž zkrátit, což se stalo. 

Doporučení při výberu stáže (co bych udělal jinak) 
• Při výběru profesora nekoukat jen na obor kterým se zabývá, ale také na konkrétní dosažené 

vysledky - publikace, projekty 

• Nedomlouvat se s profesorem jen prostřednictvím emailu, ale také skrze videohovor 

• Získat konkrétní informace o projektu – detalní popis a jména lidí, kteří na projektu pracují 

• Kontaktovat ostatní členy profesorova týmu a zeptat se jich na doporučení a popis projektu 

• Nechvátat! 

 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej 
bylo nutné koupit?) 
Přímo v budově školy je technická knihovna. 
 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus ETS je malý a velmi moderní. V hlavní budově je jídelna, knihovna a prostorné studovny. 
Nejbližší zastávka metra je 7 minut chůze od školy. 
 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Vybavení ETS je moderní – rychlá wifi a tiskárny na každém rohu 
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Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Určitě ano, ale žádné takové akce jsem se nezúčastnil. 

Praktické otázky k pobytu 
 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

První měsíc jsem bydlel ve městě Longueuil 45 minut od kampusu. Potom jsem se přestěhoval do čtvrtě 

Verdun 30 minut od kampusu. Jednalo se o Airbnb a o soukromý pokoj ve velkém domě s dalšímy 

studenty. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně 

Spolu se mnou bydlela má přítelkyně, tudíš jsme si cenu rozdělili. Cena byla 850 CAD a já platil 500 CAD 

měsíčně.  

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 

Jednalo se o velký soukromý pokoj, sdílená velká kuchyň, obývák, terasa, zahrada a dvě koupelny. V 

domě bydleli další 4 lidé. V ceně byl kromě nájmu zahrnutý internet, elektřina, voda, topení a Netflix. 

K dispozici bylo vše potřebné. 

Montreal je v poslední době čím dál víc populární a ceny nájmů rostou. Průměrná cena nájmů je jako v 

Praze, spíše vyšší. Ubytování v kampusu je určené zejména pro stálé studenty ETS a cena ve 

dvoulůžkovém pokoji je 500 CAD. Najít si vlastní ubytování bylo tedy výhodné. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

Při hledání bytu v Montrealu doporučuji na pár dní Airbnb nebo hostel a sehnat dlouhodobé bydlení až 

ve městě. Je to velmi snadné. Během prvních 3 dnů jsem byl na pěti prohlídkách bytů, porovnal a hned 

vybral. Ubytování lze hledat přes facebook. Je to opravdu snadné a rychlé. Nedoporučuji schánět si 

ubytování před příjezdem do města! Sám jsem málem naletěl podvodníkovi. To platí kdekoli na světě. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

Jídlo v jídelně vyjde průměrně na 11 CAD (200 Kč). Cena jídel je asi 2 krát levnější než mimo kampus. 

Výběr jídel a kvalita je dobrá. 

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

Vše vynásobit 3 krát, maso 4 krát. Do restaurací jsem nechodil. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 

Místní MHD funguje super na americké poměry. Oproti Praze je to hodně pozadu a cena na měsíc je 

85 CAD (1500 Kč). Bohužel, jako zahraniční student jsem nemohl využít slevu na MHD. 

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

Kartu OPUS na MHD a kartu studenta na ETS. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

Ne 



Pacoval/a jste během studia? 

Ne. Mé pracovní vízum bylo určeno jen pro danou stáž.  

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

Co se týče práce v Montrealu je téměř nezbytné umět francouzky. Dá se ale sehnat práce jako uklízeč u 

lidí nebo hlídání dětí, ovšem nelegálně.  

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 

V Montrealu je mnoho takzvaných meetupů https://www.meetup.com/. Navštěvoval jsem anglické 

konverzace. Pro výlety mimo Montreal se vyplatí pujčit si auto (700 Kč /den). Za víkend je zvládnutelný 

výlet i na Niagárské vodopády. Dále Quebec city, Ottawa, Toronto a menší národní parky, které jsou 

poblíž. 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

Doktorské stipendium a finanční dohoda 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 

Cca 20000 Kč s tím, že většinu jídel včetně obědů jsem si vařil sám. 

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

80 % (stipendium z rektorátu ČVUT) Nezahrnuji cestování a volný čas 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 

Schválené stipendium ve finanční dohodě bylo 15000 Kč/měsíc. Před začátkem stáže jsem obdržel 

většinu stupendia s tím, že zbytek obdržím po splnění všech podmínek. Během stáže se stipendium 

navýšilo o 4500 Kč/měsíc. 

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

Doporučuji jedině účet a kartu REVOLUT! Žádný český účet se tu nevyplatí. Pro pujčení auta nebo kola je 

nutná kreditní karta. 

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

Platil jsem pouze pojištění na celou dobu pobytu v den registrace na ETS 

 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Jelikož se jednalo o stáž, nedostával jsem na ETS žádné kredity. Stáž mi byla uznána jakou součást 

doktorského studia a za každý měsíc jsem dostal 1 kredit. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

Potvrzení o délce stáže, souhlas školitele s uznáním stáže, povrzující email od externího 

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

V laboratoři jsem si mohl vyzkoušet práci se špičkovým zařízením. Členové týmu se mnou spíše nechtěli 

mluvit, takže jsem se z úst ostatních moc informací nedozvěděl. Většinu nových informací jsem zjistil 

sám z internetu a knih. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

Osobní přínos z pobytu hodnotím kladně i přesto jaké byly podmínky na pracovišti. Dostal jsem životní 

lekci co se týče výběru práce a poznal jsem typ lidí, kterým už se budu vždy snažit vyhýbat. Mohlo mě 

předem napadnout, že lidem v laboratoři budu jako cizí doktorand ukradený, příště si budu pečlivěji 

vybírat. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 

Paní Bošková z rektorátu byla velmi vstřícná a nápomocná. Podpořila mě, když jsem to potřeboval a 

respektovala mé rozhodnutí stáž ukončit předčasně. 

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

Koordinátor a paní na studijním oddělení v ETS byly milé a nápomocné. - 1 

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

Ano, ale už jen stáž v průmyslu. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

Oceňuji možnost, že jsem mohl vyjet. Byla to důležitá zkušenost v mém životě. 

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

Ne 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Můžete mě kontaktovat na emailu mt.morong@gmail.com. 
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