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Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 6/1/2020  

Konec pobytu: 1/5/2020  

Délka pobytu v měsících: 4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Na internetových stránkach ČVUT a informačnom stretnutí S ČVUT do sveta 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours.html  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Diplom o spôsobilosti francúzskeho jazyka v prípade štúdia v tomto jazyku. 
Výpis absolvovaných predmetov na ČVUT v angličtine. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Skúšku z francúzskeho jazyka môžete absolvovať napríklad vo francúzskom inštitúte v Prahe 
(DELF/DALF). 
Výpis vám vydajú na študijnom oddelení vašej fakulty. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Francúzština 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Študijný plán a list o prijatí hostiteľskou univerzitou. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
List o prijatý, potvrdený študijný plán, poistenie na celú dobu štúdia a potvrdenie o zapísaní 
do ďalšieho semestra. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

 



Vzhľadom k tomu, že som odchádzala len na 1 semester teda menej ako 6 mesiacov úplne 
postačuje vybaviť si ETA (Electronic Travel Authorization) na 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html 
Vybavenie Vás bude stáť 7 CAD a víza dostanete v priebehu niekoľkých hodín po podaní 
online žiadosti. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
ULAVAL poisťuje všetkých študentov v poisťovni Desjardins, toto poistenie pokrýva väčšinu 
ošetrení. Poistenie stojí 300 CAD a je povinné pre všetkých zahraničných študentov, neplatí 
sa dopredu ale až v priebehu semestra nakonci januára. Ja som bola navyše poistená ešte aj 
v Generali poisťovni na Slovensku a to hlavne na storno letenky a stratu kufra.  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nie. 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Letecky s AirFrance cez Viedeň, Paríž a Montréal. Existuje aj priamy let do Québecu z Parížu 
prevádzkovaný spoločnosťou AirTransat. Ceny leteniek sa veľmi nemenia každopádne 
odporúčam kúpiť aspoň 2 mesiace pred odletom. Cena spiatočnej letenky 800 EUR. Určite 
nájdete aj lacnejšie ale odporúčam zakúpiť letenku s možnosťou bezplatnej zmeny letu. Na 
zakúpenie letenky sme využili spoločnosť MTA Air Tour, ktorá nám pomohla nájsť 
najlacnejšiu letenku. Veľmi odporúčam využiť služby podobnej spoločnosti, naozaj mi 
pomohli pri zmenách letu v dôsledku COVID-19. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Na letisku prebieha klasická security procedúra a check-in, kde Vám stačí pas a letenka. Pri 
vstupe na kanadské územie prejdete imigračnou kontrolou, tá prebieha na kioskoch, kde 
naskenujete pas a odpoviete na pár otázok typu: Koľko sa plánujete zdržať v Kanade ? Čo 
dovážate do Kanady. Kiosk vám vytlačí lístok, s ktorým prejdete za policajtkou, ktorá všetko 
skontroluje a opýta sa Vás nejaké otázky navyše na základe toho čo ste na kiosku vyplnili. Ak 
ste na Kanadské územie doniesli mäso alebo niečo čo v Kanade rastie teda kľudne aj mrkvu, 
váš kufor bude prehľadaný a vy budete musieť všetky takéto potraviny vyhodiť (aj nakrájané 
ovocie napríklad). Odporúčam si zobrať banány tie Vám nezoberú keďže v Kanade nerastú. 
Ak nič neveziete tak už len raz ukážete pas a celá imigračná procedúra je za vami.  

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

AirFrance zabezpečuje autobus z letiska v Montréali až na autobusovú stanicu v Québecu. 
Cesta z autobusovej stanici v Québecu nie je problém, autobus do kampusu stojí priamo tam 
cesta stojí 3,50 a dá sa platiť len v hotovosti poprípade sa dá kúpiť jednorazová karta 
s lístkami, ako študenta vás tak výjde lístok len na 3 CAD. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 



Nie. 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Výber kurzu prebieha niekoľko týždňov pred začiatkom semestru, univerzita Vám pošle email 
so zoznamom predmetov a s formulárom, do ktorého tieto predmety napíšete. Pri každom 
predmete je uvedené aké predmety musíte mať absolvované aby ste si mohli predmet 
zapísať. Rovnako sú tam aj časy prednášok takže je už len na Vás ako si vyskladáte rozvrh. 
Každopádne musíte si zapísať viac predmetov v prípade, že by sa nejaký predmet zaplnil 
alebo ak by došlo k nejakému konfliktu v rozvrhu.  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Určite projektový manažment (Planification et gestion des projets) s pánom Gustavo Birollo. 
Veľmi dobrý vyučujúci, na študentoch mu záleží a považuje Vás za kolegov. Každému 
študentovi dokonca vyrobil menovku a ku koncu semestru už vedel naše mená naspamäť 
(bolo nás asi 100). Hodiny sú robené interaktívnou formou, robí sa mnoho cvičení a pozerá sa 
veľa videí, ktoré ilustrujú danú problematiku. Učiteľ tiež rozpráva veľa zážitkov z praxe a 
veľmi rýchlo odpovedá na otázky študentov. 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nie. 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Škola kladie dôraz na samostatnú prácu študenta. Vyučuje sa v dlhých blokoch (2h50) 
jedenkrát do týždňa. Prednášky fungujú formou prezentácií, pričom na niektorých 
predmetoch sa riešia aj príklady. Skoro na každom predmete sa stretnete s nejakou formou 
skupinovej práce, či už sa jedná o semestrálny projekt z marketingu alebo praktické cvičenie 
z logistiky. Veľmi sa využívajú priebežné testy vo forme kvízov na online platforme, ktorú 
škola prevádzkuje. Skúšky sa píšu dva krát za semester, môže sa vám však stať že budete mať 
len záverečnú skúšku. Prvá skúška prebieha v polovičke semestra a druhá potom na konci. 
Skúšky sa píšu skoro vždy cez víkendy a to aj v neskorých večerných hodinách. Väčšina skúšok 
trvá 2h50 a pozostáva s viacerých častí (ABC, otázky s jednoslovnou odpoveďou a prípadová 
štúdia). 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Povedala by som, že v porovnaní s mojou konkrétnou fakultou lepšia, niečo na úrovni FITu. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Na každý predmet existuje učebnica. Tieto učebnice si musia študenti zakúpiť a to buď nové 
alebo používané. Nové učebnice Vás na semester môžu vyjsť aj okolo 500 CAD preto 
odporúčam využiť portál https://lexya.co/en. Tento portál sa priamo prepojí s vašim 
študijným plánom a odporučí Vám aké knihy si treba zakúpiť. Rovnako vám na konci 
semestra umožnia učebnice odpredať ak budete mať záujem. Nové učebnice sa dajú kúpiť 
v kampuse počas celého semestra a počas prvých týždňov aj priamo v budove vašej fakulty. 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Jedná sa o naozaj obrovský kampus s univerzitnou knižnicou, potravinami, internátmi, 
kafetériami a športoviskom. Ako študenti univerzity máte možnosť bezplatne využívať ľadovú 
plochu, bazén alebo atletickú dráhu. K dispozícii je aj posilňovňa tu si však budete musieť 
členstvo zakúpiť. V rámci športového centra sa nachádza aj fyzioterapeut v prípade potreby. 



Pod celým kampusom sa nachádza sieť tunelov cez ktoré sa viete dostať z internátu až do 
budovy vašej fakulty bez toho aby ste museli ísť von. Toto v zimných mesiacoch určite 
oceníte. Navyše sú v kampuse aj cyklotrasy. V blízkosti kampusu asi 5 min sa nachádza 
obrovské nákupné centrum s veľkými potravinami. 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Na hodinách skoro každý používa vlastný notebook nie je to však podmienkou. Počítače sú 
prístupné v niektorých študovniach. Na celom kampuse sa nachádza eduroam takže o 
internet sa nemusíte obávať. V každej budove sa nachádza niekoľko tlačiarní. Pred použitím 
je potrebné v informačnom systéme univerzity nahrať dokument, ktorý chcete vytlačiť a 
samozrejme aj kredit. Následne už len prídete k akejkoľvek tlačiarni v kampuse, prihlásite sa 
a vytlačíte/skopírujete. 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Áno. Univerzita má oddelenie pre študentský život, ktoré organizuje niekoľko akcií v priebehu 
roku https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/activites-de-decouverte-du-quebec/ . 
Napríklad bežkovanie alebo psie záprahy. Všetky akcie sú za poplatok. Univerzita rovnako 
ponúka buddy program. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Áno. Počas všetkých projektov a semestrálnych prác som bola v skupinách s miestnymi 
študentami. Väčšina z nich boli veľmi priateľskí a nápomocní.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V kampuse na školskom internáte.  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Okolo 300 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) 
Jedná sa o jednu z najlacnejších možností ubytovania a rovnako aj najjednoduchšiu keďže 
Québec nepoznáte. V kampuse sa nachádzajú 4 koleje. Izby v nich sú približne rovnaké a 
všetky sú jednoizbové. V izbe sa nachádza skriňa, pracovný stôl, posteľ a umývadlo celú izbu 
aj internát si môžete prehliadnuť v tomto videu 
https://www.youtube.com/watch?v=x4Xat2OYT_o . Poschodie sú rozdelené na mužské a 
ženské. Na jednom poschodí býva okolo 20-30 študentov a na poschodí sa nachádza jedna 
kúpeľňa s dvomi sprchami. Kúpeľne sú nové, všade sa môžete zamknúť, naozaj je to celkom 
pohodlné (nie je to strahov). Kuchyne sú spoločné a nachádzajú sa na prízemí spolu 
s televíznou miestnosťou alebo požičovňou komiksov. V prízemí sa nachádza práčovňa a 
herňa. Čo sa týka spotrebičov, odporúčam využiť spoločnosť Polar, ktorá ma kanceláriu 
priamo na internáte. Dá sa u nich požičať chladnička, mikrovlnka či televízor. Na internát 
môžete prísť kedykoľvek ale treba ich o tom dopredu informovať aby sa na to pripravili. Celý 
internát je zabezpečený a do priestorov sa nedostane nikto bez čipu. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 



Čo najskôr. Stačí vyplniť rezerváciu a uhradiť prvý mesiac ubytovania. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Kafetéria sa nachádza na každej fakulte, sú to skôr menšie pokrmy nič luxusné. Pár minúť od 
školy sa však nachádza niekoľko obchodných centier s rýchlym občerstvením. Jedno jedlo 
vychádza v priemere na 10 CAD takže odporúčam si variť sám. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
O niečo vyššie záleží od typu potravín. Ovocie a zelenina sú dosť drahé ale tiež záleží ako čo, 
exotickejšie veci ako mango či batát vás vyjde lacnejšie ako u nás ale jablká vás vyjdú aj dva 
krát tak drahé ako v ČR. Ja som dokázala prežiť na 35 CAD na týždeň (vegánska strava) ale 
kamarátky, ktoré konzumujú aj živočíšne výrobky a kupovali polotovary minule aj 100 CAD na 
týždeň. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V kampuse sa dá ísť všade pešo no rovnako sa tam nachádza aj zastávka autobusu, ktorá vás 
odvezie do mesta alebo do nákupného centra. Do nákupného centra sa dá ísť aj pešo (5-10 
min). Jedna cesta autobusom vychádza na 3,20 CAD ale máte možnosť si zakúpiť kartu na 
jeden semester ktorá stojí 120 CAD. S touto kartou môžete cestovať neobmedzene v rámci 
Québecu. 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Po príjazde je potrebné ísť do Bureau de registraire, kde sa musíte preukázať svojim pasom 
poprípade študijnými vízami pokiaľ sa jedná o pobyt dlhší ako 6 mesiacov. Rovnako si so 
sebou musíte priniesť aj pozývací list. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Nie. 
Pracoval/a jste během studia? 
Nie. 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Pokiaľ prichádzate na turistické víza tak práca nie je možná, v prípade študentských víz je to 
myslím 20h týždenne max. 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Vieux-Québec: Staré historické centrum, v podstate zadarmo stačí vám len lístok na autobus 
alebo ak si trúfate je to asi 1h a pol pešo z kampusu. 
Les chutes de Montmorency: Vodopády na okraji mesta, ide tam autobus priamo z kampusu. 
Vstup na vodopády môže byť spoplatnený ale ak tam nikto nie je, je to zadarmo. 
Montréal: Asi 3 hodiny vzdialené, dá sa kúpiť autobus priamo z kampusu cez Orléans Express 
za 25 CAD. Odporúčam v Montréali stráviť aspoň jeden celý deň a určite navštíviť Mont Royal 
s nádhernou vyhliadkou na mesto.   

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Štipendium z ČVUT, mimoriadne štipendium z fakulty a osobné úspory.  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
a) z toho stravování 150 CAD 
b) z toho ubytování 300 CAD 



c) z toho na cestování a volný čas 100 CAD 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 80% 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Štipendium dostanete po spísaní finančnej dohody na váš účet.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Pokiaľ idete len na semester odporúčam si zriadiť kartu od Revolutu, jedná sa o 
medzinárodnú online banku. Všetko ovládate z telefónu, naraz môžete mať otvorených 
niekoľko účtov vo viacerých menách a peniaze si zamieňať. Tým pádom nemusíte 
navštevovať zmenáreň a ušetríte na poplatkoch. Treba si dať pozor že v Kanade sú skoro 
všetky zahraničné karty považované za kreditné karty (áno aj keď máte na karte napísané 
debit) a v niektorých prevádzkach, hlavne v reštauráciách berú len kanadské karty. Preto 
treba mať vždy pri sebe nejakú hotovosť. Rovnako aj za ubytovanie sa dá platiť len z debetnej 
karty inak v hotovosti alebo tri mesiace dopredu „kreditkou“.  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Študentská karta je zadarmo, poistenie vychádza okolo 300 CAD. Kopírovanie je len pár 
centov za stranu. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
30 plus 6 kreditov za predmet zahraničná praxe. 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všetky 3 typy.  
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Áno pri podpise študijného plánu. 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Odoslala som transcript s jednoduchým stručným prekladom, k tomu som priložila žiadosť o 
uznanie predmetov a vopred schválený študijný plán. Predmety mi boli do jedného týždňa 
schválené. Žiadne problémy. 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Jazykový diplom. Väčšina dokumentov sa nahráva online do mobility.cvut.cz 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Kanadu som si vybrala hlavne kvôli francúzštine a musím povedať, že pobyt mi rozhodne 
rozšíril slovnú zásobu, keďže som musela pravidelne študovať skriptá a pracovať na 
semestrálnych prácach. Rovnako som mala možnosť získať severoamerický pohľad na 
problematiku marketingu či účtovníctva, ktorý sa v niektorých častiach líši od toho 
európskeho. 



Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Každý pobyt v zahraničí vás nesmierne posunie ďalej vo vašom živote. Naučíte sa zvládať 
krízové situácie a spoliehať sa sám na seba, hlavne keď nikoho nepoznáte a prídete do 
krajiny, kde nikto nerozpráva vašim jazykom. Je to tiež úžasná príležitosť k tomu naučiť sa 
prispôsobovať novým podmienkam a pracovať s rôznorodými ľuďmi. V Kanade naozaj 
stretnete asi každú národnosť, od Afričanov až po Austrálčanky.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Vzhľadom k tomu, že na Lavale nikto z mojej fakulty doposiaľ nebol nemala som nejaké „first 
hand“ informácie ale našťastie stránky Lavalu sú zásobené informáciami čiže všetko sa dalo 
dohľadať. Rektorát bol veľmi nápomocný po celý čas, hlavne pri organizovaní celého pobytu 
pred odjazdom.  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Univerzita naozaj veľmi dobre informuje o všetkom. Hneď ako sa začala covid kríza, škola 
začala rozposielať denné informačné maily zo všetkými informáciami. Rovnako usporiadala aj 
online meeting, kde zodpovedali všetky otázky zahraničných ale aj domácich študentov. 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Uvažujem o návrat do Kanady ešte na jeden semester a rovnako aj o absolvovanie celého 
magisterského štúdia v Kanade. 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Priateľstvá, získané skúsenosti a objavenie svojeho druhého domovu J  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Okrem corona krízy nie.  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCTw4VFBTbdtVWze0eYZ9neg?view_as=subscriber  
 


