
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Stavební  

Obor studia: Konstrukce pozemních staveb  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: magisterská  

Zahraniční škola 
Země: Kanada  

Název zahraniční školy: University of Waterloo  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Faculty of Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Cindy Howe (pro inženýrské exchange studenty), Tara 
Dosman (obecně pro exchange studenty) 

 

E-mail koordinátora zahraniční školy:  
cindy@uwaterloo.ca 
tdosman@uwaterloo.ca  

 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://uwaterloo.ca/student-success/study-
abroad-and-exchanges/come-waterloo/exchange  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 1/2020  

Konec pobytu: 4/2020  

Délka pobytu v měsících: 4  

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

- Study Abroad Fair – veletrh studia v zahraničí  
 

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

a) https://uwaterloo.ca/student-success/study-abroad-and-exchanges/come-
waterloo/exchange/undergraduate-course-selection?fbclid=IwAR0soo-
i0TjYQKECXkt2-gNKt-Ef9_hRo1BoMZUSSr1jahwIi294Nc70DYw  

b) https://uwflow.com – něco jako Archa na FSv ČVUT, hodnocení předmětů a 
profesorů, může pomoci s výběrem 

 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?: 
1) Splnění jazykového testu (potřeba pro nominaci) a následný jazykový certifikát – pro 

bakalářské studium stačí certifikát od Robina Healey (získán na základě splnění 
jazykového testu), pro magisterské je podle mně dostupných informací potřeba 
TOEFL nebo podobný certifikát uznávaný v Kanadě.  

2) Transcript of records 
3) Motivační dopis 
4) Scan pasu 
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5) Vyplněná online přihláška a následně poslaná nominace (posílá Mgr. Bošková). 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?: 
- Všichni studenti vybraní pro studium na UW obdrželi of Mgr. Boškové velmi 

přehledný e-mail s kompletním popisem jednotlivých kroků. Přihláška se vyplňuje 
online a výpis z ní se následně posílá na rektorát. Jazykový certifikát pro bakalářské 
studium lze získat od Robina Healey jen na základě výsledku testů a požádání, 
nekoná se žádné přezkoušení.  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?: 
- v angličtině 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?: 
- sestavený studijní plán 

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

- zvací dopis (obdržen od UW) 
- potvrzení o zajištěném pojištění v zahraničí 
- studijní plán před výjezdem 
- potvrzení o zapsání do následujícího semestru (získáno na studijním oddělení FSv) 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup): 
- ne, pro studenty z ČR postačí eTA (na 6 měsíců) 

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

- Měla jsem vlastní pojištění od UNIQA (tarif GJWLZ) na daný počet dní, který jsem 
plánovala strávit v zahraničí. Až pozdě jsem zjistila (po zaplacení daného pojištění), že 
v poplatku škole je zahrnut i UHIP, kanadské zdravotní pojištění. Není tedy potřeba si 
platit speciální pojištění na dobu semestru, protože to budete platit znovu v rámci 
poplatku škole. Nicméně, je potřeba si zaplatit pojištění na dobu cesty před 
začátkem semestru, na dobu po konci semestru (je možné si prodloužit UHIP, není to 
moc drahé), a připlatit něco, pokud plánujete navštívit USA (také lze myslím vyřešit 
nějakým příplatkem k UHIP).  

- Cena pojištění UNIQA na 5 měsíců je cca 5500. Pozor, pojištění pro Kanadu a USA je 
většinou mimo běžné pojištění pro Celý svět 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
- Ne  

 

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

- Letěla jsem 31.12., protože po Novém roce jdou obvykle ceny letenek strmě vzhůru. 
Jelikož jsem se o jistém přijetí dozvěděla až v druhé půlce října (Exchange offer přišla 
21.10.), neměla jsem možnost koupit letenky s dostatečným předstihem. Letenka 
tam stála cca 15000 Kč s TAP Portugal. Byla drahá i proto, že jsem kupovala jen 
jednosměrnou, jelikož jsem plánovala letět zpět pravděpodobně z USA. Levné 
letenky se při koupi s předstihem dají sehnat. 

- Nejbližší velké letiště je v Torontu.  
 
Procedura na hranicích - co mít u sebe?: 

 



- Vytištěné nějaké potvrzení o tom, že máte eTA. Podle mně dostupných informací by 
eTA měla být spojená s pasem a pas by tedy měl stačit (navíc nic ani nezasílají, jen e-
mail, že povolení bylo vyřízeno), na letišti před odletem jsem s tím ovšem měla 
komplikaci a musela jsem e-mail dohledávat. Na ostatních letištích postačil pas. 

- Neberte si do kufru pepřový sprej (do odbaveného zavazadla). Je zakázáno přivážet 
pepřové spreje do Kanady. Ptají se na to v příletovém dotazníku, a máte-li pepřák, 
prohledají vám celý kufr skrz naskrz, z čehož se může vyklubat nekonečná procedura. 
Předem si také vyhledejte, co můžete a nemůžete dovážet do Kanady, mají vcelku 
velký seznam zakázaných věcí a budou se vás na ně ptát před přistáním. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště: 
- Škola nabízí pick up, ale mně neseděl termínově. Kromě toho se dá dojet z letiště UP 

vlakem na jednu z vlakových stanic. Lze jet na Union, ale mělo by stačit na Weston, 
odkud jede vlak do Kitcheneru. V některých dnech a časech (bohužel ne v době, kdy 
jsem přiletěla) rovněž jezdí autobus z letiště do Waterloo (Megabus, nebo možná 
Greyhound).  

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?: 

- Ne nijak výrazně, odhlásila jsem si jeden z nestavebních předmětů, který jsem chtěla 
studovat ze zájmu, ale po navštívení první lekce jsem ho vyhodnotila jako 
nepřiměřeně časově náročný. 

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

- Registrace probíhá před začátkem semestru (přes rektorát), změny následně přes 
Cindy Howe. Exchange studenti si bohužel většinou nemohou zapisovat a měnit 
předměty v systému Quest sami, nesplňují totiž predispozice. 

- Pro bakalářské studenty je možnost zapsat si jeden magisterský předmět, a naopak. 
To lze udělat po domluvě s profesorem vyučující daný předmět a přes Cindy Howe. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?: 
- Všechny mé kurzy byly perfektní. Ze stavebních mohu doporučit zejména 

Rehabilitation of Structures, což byl poměrně prakticky založený předmět s velice 
zajímavým a dost odlišným pojetím rekonstrukcí, než máme na FSv (a zaměřený 
hlavně na mosty). Profesor Walbridge měl skvěle zpracované materiály a mnoho 
doplňkové četby, videí a informací. Součástí byla také laboratorní cvičení. Předmět je 
poměrně jednoduchý a nemá zkoušku (zato má 3 zápočtové testy a řadu domácích 
úloh). 

- Pro všechny studenty ČVUT mohu doporučit Introduction to Academic Writing 
s profesorkou Harris. Jedná se o jeden z nejlepších a nejužitečnějších předmětů, jaké 
jsem kdy na VŠ absolvovala. Profesorka nám prostřednictvím skvělého výkladu, 
příkladů, praktických cvičení a rozhovorů se spolužáky vysvětlila, jak správně dělat 
výzkum, jak komunikovat s lidmi a správně pracovat se slovy, prezentovat, psát e-
maily, články, projekty a závěrečné práce (včetně vysvětlení používání MLA formátu) 
apod.  
Profesorka byla velice tolerantní k zahraničním studentům a jejich angličtině, 



pomáhala nám angličtinu a vyjadřování vylepšovat a věnovala nám spoustu péče 
navíc. Její hodnocení se zakládalo na projevené snaze, a ne na tom, jak dobře umíte 
jazyk a jak dobří jste v psaní slohů.  

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. 

- Na UW mají většinou více přednášek a méně cvičení (obvykle 2 přednášky týdně a 
cvičení jednou týdně nebo jednou za dva týdny). Přednášky vede profesor, cvičení 
vedou magisterští studenti, kteří mají pozici cca jako u nás PhD. studenti. Rozdílné od 
FSv je zejména to, že na přednášky se víceméně musí chodit, jelikož se tam vysvětluje 
kromě teorie také veškeré počítání příkladů apod. Na cvičeních vám ukáží něco málo, 
pokud se příklady na přednášce nestihly probrat, ale to rozhodně nestačí. Některé 
předměty ani cvičení nemají.  

- Jsou tam velice běžné domácí úkoly, často z týdne na týden. Je jich dost a jsou časově 
náročné. Všechny mé předměty tyto domácí úkoly měly. Od FSv bylo rozdílné 
zejména to, že každý úkol měl svoji váhu a započítával se do závěrečné známky. Jste 
tedy nuceni pracovat opravdu celý semestr, jelikož zkouška má většinou váhu 50 % 
(někdy i méně), a zbytek je potřeba nasbírat na úkolech, zápočtových testech (mé 
bakalářské předměty měly každý 3 zápočtové testy) a projektech. 

- Většina předmětů (všechny tři mé stavební předměty) má skupinový projekt, který se 
rovněž započítává do závěrečné známky. Je to většinou tak 10-20 stran A4, 
v magisterských předmětech obsáhlejší. Někdy je součástí měření v laboratoři, řešení 
něčeho v matlabu, sestrojení nějaké pomůcky apod. 

- Pokud chcete na Erasmus, kde budete mít ne příliš náročnou školu a spoustu času na 
výlety, na UW se nehlaste (aneb během týdenního volna většina studentů pracovala 
na úkolech a projektech, protože kdo na ten týden odjel, velmi těžko se pak chytal). 
Práce je tam podobně jako na ČVUT, ne-li více, a laťka je tam dost vysoká. Přijde mi, 
že tam jsou studenti trochu slabší ve stavebních předmětech (nevěnují se jim obecně 
tolik, musí se sami specializovat), ale jsou výborní v těch obecnějších předmětech 
(aneb na mechaniku, matematiku, programování apod. jsou vážně dobří), mají díky 
co-op značné množství zkušeností z praxe a v hodinách jsou dost aktivní. Většina lidí 
tam živě komunikuje s profesory, klade otázky apod. Totéž pak profesoři očekávají i 
od vás.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?: 
- Výuka mi přišla ještě o něco lepší než na ČVUT, všichni profesoři byli velice kvalitní, 

zapálení do svých oborů a velice zkušení v práci se studenty a také s technologiemi. 
Zařizovali pro nás návštěvy laboratoří, přednášky odborníků apod. Byli velice vstřícní a 
skvěle komunikovali. Navštívila jsem rovněž několik dalších předmětů, na kterých 
přednášely skutečné kapacity ve svých oborech (biomechanika, inteligentní budovy 
apod.). 

- Náročnost byla srovnatelná s ČVUT, podle vyprávění kanadských spolužáků je ovšem 
náročnost zejména v počátcích inženýrského studia opravdu velká. Každý předmět 
má velké množství projektů, domácích úloh a zápočtových testů během semestru, a 
všechny zmíněné věci jsou součástí závěrečné známky.  

 



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

- Ke všem předmětům jsem skrz LEARN, školní systém, obdržela velké množství 
kvalitně zpracovaných podkladů od profesorů – všechny odprezentované přednášky 
(poskytnuté v předstihu, aby bylo možné si je vytisknout a psát do nich během 
přednášek), doplňující články, videa a další informace o výuce. 

- Pouze pro Academic Writing byla vyžadována skripta. 

Jaká je vybavenost kampusu?: 
- Úžasná, UW má obří a překrásný kampus, kde seženete všechno, na co si jen 

vzpomenete. Jsou tam dvě knihovny, kde je spousta studijního místa a také kavárny 
pro občerstvení během studia, mnoho jídelních zařízení, 2 velké tělocvičné haly, 
z nichž v jedné je mimo jiné bazén a ve druhé je zimní stadion, jsou tam také 
obchůdky, papírnictví apod. Bankomaty jsou v kampusu též. Pro magisterské studenty 
je možnost studovat a jíst v Gradhouse, kde mají jednak slevu na jídlo a pití a jednak 
se tam pro ně pořádají několikrát týdně různé fajn akce, ze kterých můžu doporučit 
například karaoke. 

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

- Eduroam je v kampusu víceméně všude. Počítače jsou dostupné v knihovnách 
(otevřených až do noci), takže vlastní notebook úplně nutně nepotřebujete, ale stejně 
bych ho velice doporučila, domácí práce je spousta. Tisk je levný a snadno dostupný. 
Lze tisknout také na kolejích. 

- K internetu v Kanadě – obecně je dost hrozný. Mobilní data příliš nefungují a nic 
lepšího než 3G tam většinou nenajdete. Domácí internet je také dost zoufalý, s ČR je 
to nesrovnatelné. 

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

- Ano, hlavně v prvním týdnu jsme měli mnoho různých seznamovacích akcí pro 
Exchange studenty a také speciálně pro inženýrské studenty. Kromě toho je tam také 
organizace, která pro Exchange studenty pořádá různé výlety apod. 

- Pro inženýrské studenty v průběhu semestru je skvělá Engsoc, inženýrská organizace, 
která pořádá něco víceméně každý den – různé hry a aktivity, takže pokud se chcete 
seznámit nebo pobavit, rozhodně vyrazte. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?: 
- Cca ano. Většina předmětů vyžaduje zpracování týmového projektu – což byly vlastně 

všechny mé stavební předměty. Projekt se většinou zpracovává ve dvou až 
tříčlenných skupinách. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?:  
- V pronajatém pokoji na bytě v dochozí vzdálenosti od kampusu (cca 2,5 km).  

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.: 
- 500 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): 

- Sehnala jsem ubytování na FB skupině Student Housing in Waterloo. Studenti 
z univerzity většinou opouštějí Waterloo na semestr kvůli co-op, a tak nabízí své 
pokoje k pronájmu. Nejvíce pokojů za nejnižší ceny je v letním semestru (studenti 
většinou odjíždějí na praxe v létě), nejméně a za nejhorší ceny je to v podzimním 
semestru. Nicméně, dobré nabídky jsou většinou cenově mnohem lepší než bydlení 
na kolejích. 

- Na kolejích jsem nebyla, navštívila jsem pouze Columbia Lake Village, kde bydlely mé 
exchange kamarádky. Ten typ bydlení mohu doporučit, dle jejich slov to nebylo příliš 
drahé a většinou jsou 4 studenti na jeden domeček, přičemž domečky vypadají moc 
pěkně a jsou blízko jezera a parku, a také v dochozí vzdálenosti od univerzity (cca 15 
min, jezdí tam také autobus)  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?: 
- Zařizovala jsem cca měsíc a půl před odjezdem. Chvíli trvalo, než se mi podařilo 

sehnat nabídku, kam by vzali zahraničního studenta, který není fyzicky ve Waterloo a 
tedy nemůže přijít na prohlídku bytu. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?: 
- Mnoho různých možností jídla v kampusu, rovněž také restaurace po celém Waterloo 

a Kitcheneru. Doporučuji Pub on King, mají tam velice levné a dobré jídlo. Spíše ale 
doporučuji vařit si, jíst venku je obecně drahé. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR): 
- Záleží jak co. Některé potraviny stojí stejně jako v ČR, případně i méně – zejména 

sladkosti všeho druhu. Maso, sýry a mléčné výrobky jsou tak 2-3* dražší než v ČR, 
ovoce a zelenina jsou cenově různé, většinou podobné ČR. Cenově vyčnívají jablka 
(tak 3-4* dražší než v ČR) a brambory (také nádobě dražší).  

- Pro zeleninu, ovoce i maso doporučuji zajít na Kitchener Market. Je to velký trh 
v obřích halách, který funguje celoročně, několik dní v týdnu. Dá se tam nakoupit 
úžasně levně víceméně veškeré ovoce a veškerá zelenina, a jejich kvalita je skvělá. 

- Obecně bývá nejlevnější dělat velké nákupy ve Walmartu (Bridgeport Road v centru, a 
pak jeden větší na okraji města), kde jsou ceny běžných potravin nejpříznivější.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny): 
- Ve Waterloo jezdí autobusy a ION vlak – něco jako tramvaj, která vás i z Kitcheneru 

poměrně rychle dopraví ke škole. MHD je placené v rámci poplatku škole, takže vám 
v něm stačí mít vaši Watcard a nemusíte nic řešit. Nicméně, doporučuji stejně shánět 
ubytování v dochozí vzdálenosti od školy. Spoje nejezdí příliš často (autobusy 
například jednou za 15-20 min, večer i méně, ION každých cca 10-15 min) a občas se 
stane, že nepřijedou.  

- Na jaře (rozumějte někdy po půlce května, letos ještě v půlce května sněžilo) se dá do 
školy jezdit na kole, mají tam spousty pěkných cyklostezek. Kromě toho, Waterloo je 
placka, takže se tam po cestě do školy na kole opravdu nenadřete. Dá se koupit 
použité kolo (tuším, že i ve škole něco takového nabízeli). 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?: 
- Zajít si do Student Life Center pro Watcard (neplatíte nic a fotku vám udělají na 

místě). Můžete si také zařídit Presto Card, se kterou lze platit Go autobusy a vlaky a 



MHD v Torontu, Hamiltonu a myslím, že obecně v celém Ontariu. Můžete na ní mít 
studentskou slevu, takže pokud chcete dělat nějaké výlety, rozhodně se vyplatí. 
Cestování je tam totiž dost drahé. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: 
- Ne, nicméně kamarádka z Austrálie zkušenost měla a chválila si ji. V kampusu je 

ordinace vyhrazené pro studenty a profesory UW. 

Pracoval/a jste během studia?: 
- s eTA nelze 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Často jsem potkala nabídky na práci v kampusu, lze pracovat například jako instruktor  

nějakých sportů apod. Nicméně, času na to příliš není a s eTA pracovat nelze. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
- Univerzita nabízí neskutečné množství různých studentských klubů (něco okolo 200), 

doporučuji se podívat na jejich veletrh.  
- Kromě toho nabízí UW také kupu sportovních aktivit, po zaplacení poplatku škole (ten 

jeden poplatek, který stále zmiňuji, v rámci kterého je i UHIP) máte přístup do 
bazénu, posiloven apod. Na začátku semestru je zkušební týden, ve kterém si můžete 
zkusit některé specifické sportovní aktivity (salsa, kung-fu, irské tance, hip hop, jóga, 
zumba, …) a pokud se vám některé z nich zamlouvají, můžete si je později zaplatit. 
Můžete mít zaplacený buďto daný specifický sport (já měla kung-fu, lekce stojí cca 40 
CAD na semestr), nebo shoe tag, což je zaplacení vstupného na všechny obecné 
sportovní lekce, kam spadá zumba, jóga, power jóga, různé workouty apod. To stojí 
cca 60 CAD, za které můžete každý dan chodit na libovolné lekce. 

- Zdarma (nebo za malý poplatek) se můžete jít podívat na školní zápasy – na hokej, 
volejbal, basketbal apod. 

- Až příliš pozdě jsem zjistila, že je možné si na semestr zakoupit vstup pro studenty do 
koncertní síně v Kitcheneru, kde pak jako student můžete chodit víceméně na 
všechna představení a koncerty během celého semestru. Cena vstupného pro 
studenty je tam opravdu maličká i na jednotlivá představení (například pětinová 
oproti skutečné ceně), ale pokud jste fanouškem kultury, doporučuji tu 
celosemestrovou vstupenku. 

- Výlety: rozhodně Toronto, pak Hamilton (Dundas Peak, Webster´s Falls, Tew´s Fall), 
Niagara Falls, a během Reading Week (týdenní volno v únoru – nevím, zda je i v jiných 
semestrech) lze jet autobusem/vlakem do Montréalu, Ottawy, Québecu apod, 
případně se vydat do New Yorku (autobusem z Toronta za jen asi 40 CAD, pokud vám 
nevadí, že strávíte hrozných cca 12 hodin na sedačce). Důležitá poznámka: kupujte 
lístky na dopravu s předstihem. Ceny vlaků, autobusů apod. většinou s časem 
zdražují. Lístek koupený měsíc předem může být třeba 4* levnější než dva dny 
předem. Oblíbený a docela spolehlivý je tam také Rideshare. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?: 
- Peníze od ČVUT a stipendium navíc od FSv ČVUT, vlastní úspory.  

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?:  



- Cca 1100 CAD (cca 19500 Kč) měsíčně, a případně nějaké větší výdaje. Jak jsem 
zmínila, cestování je tam drahé a vstupné také, příliš nevedou studentské slevy a 
vybírají vstupné i za vstup do národních parků apod. 

a) z toho stravování – 250-300 CAD – ale pokud plánujete jíst venku místo vaření si, počítejte 
víc. Moji kanadští spolužáci počítali na měsíc cca 500-600 CAD. 

b) z toho ubytování – 500 CAD 

c) z toho na cestování a volný čas – 300 CAD  
d) letenky jako náklady navíc – 15000 tam, 20000 zpět (zdražení kvůli covid) 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %): 
- Cca 65 %, covid způsobil dodatečné výdaje navíc. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?: 
- Převodem na účet, cca 2 týdny po odjezdu jsem obdržela většinu stipendia od 

Rektorátu. Stipendium od FSv jsem obdržela měsíc před odjezdem. 

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

- Rozhodně nedoporučuji Komerční banku, převod peněz do zahraničí (platba nájmu) 
je s ní velice pomalý a neskutečně drahý. Kurz není výhodný. Doporučuji Revolut, kde 
je velice výhodný kurz na všechny možné měny a za převod peněz na kanadské účty 
nic neplatíte. 

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

- Ano, počáteční poplatek cca 450 CAD, ve kterém je zahrnuta platba za UHIP, MHD, 
sportovní aktivity (budoucí využívání bazénu, posilovny apod.), příspěvek studentské 
unii (a v rámci toho vstup na jejich akce, možná také účast na výletech za dobré ceny 
apod.). 

- Tisk – na Watcard lze nahrát peníze, kterými pak platíte za tisk. Tiskáren je v celém 
kampusu mnoho, zejména v knihovnách. Tisk je cenově srovnatelný s tiskem v ČR, ne-
li levnější. 

- Někteří profesoři vyžadují nákup učebnic, které jsou velice drahé. Lze ovšem zakoupit 
poškozené a staré výtisky v prodejně použitých učebnic. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?: 
- 2 (0,5 za každý kurz, měla jsem 4 kurzy), v přepočtu na naše kredity to bylo 28 

kreditů. Za magisterský předmět je 9-10 kreditů, za bakalářské 6. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?: 
- 28 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)?: 
- Všechny 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?: 
- Ano, studovala jsem kurzy, které jsem měla uvedené ve svém zahraničním studijním 

plánu. Předměty byly uznány výměnou za předměty z mého studijního plánu. 

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



- Známky z transkriptu se vyplní do uznávacího archu a ten se zašle na studijní 
oddělení. Žádné problémy nebyly, bylo mi uznáno všechno. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
- Oficiální transkript zaslaný UW cca 2,5 měsíce po konci semestru. O transkript není 

potřeba žádat, universita jej zasílá automaticky. Kromě toho potvrzení doby studia, 
které poskytuje zahraniční univerzita, a doklad o uznání studia v zahraničí, který 
poskytuje domácí univerzita. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.: 
-  Ohromný. Je opravdu velice přínosné vyzkoušet si, jak se studuje jinde. Pak teprve 

zjistíte, co všechno vy sami můžete udělat lépe, a co vás na studiu vlastně baví. 
Prostředí mé zvolené univerzity bylo velice inspirativní, a stejně tak lidé, se kterými 
jsem se setkala. UW je pro studenty-stavaře velice přínosná i díky tomu, že kanadský 
a americký stavební kód, podle kterých tam navrhují, jsou odlišné od eurokódů.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.: 
- Ohromný, můj semestr (díky covidu a situaci kolem vlastně téměř půlrok) byl asi 

nejlepší semestr a půlrok v mém životě. Zažila jsem obrovské množství věcí, potkala 
spoustu zajímavých lidí a našla skvělé přátele na celý život. Díky velkému množství 
studentských klubů jsem také objevila nové koníčky. A samozřejmě jsem si také 
rapidně zlepšila angličtinu. 

- Mimochodem, ohledně angličtiny – profesoři na UW jsou ohledně angličtiny velice 
tolerantní, jelikož tam studuje velké množství mezinárodních studentů. Všichni 
profesoři, se kterými jsem se setkala (celkem asi 7, + velké množství magisterských 
studentů), mluvili velice srozumitelně, se skvělým tempem a výslovností. Přednášek 
tedy není třeba se bát.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.: 
- 1 – Skvělé, Mgr. Bošková mi přehledně poskytla veškeré potřebné informace a byla 

velice nápomocná. Rovněž mě odkázala na studenta, který již na UW studoval, a ten 
mi velice ochotně vysvětlil vše potřebné a poradil s organizačními věcmi. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole): 
- 1 – Zahraničním studentům se na UW dostává skvělé péče. Obdržela jsem mnoho 

informačních emailů a ještě před začátkem semestru byla první schůzka pro Exchange 
studenty, kde bylo vše podrobně vysvětleno, a to včetně toho, na koho se v případě 
jakéhokoliv problému obrátit. Během prvních týdnů proběhlo ještě mnoho 
informačních a také socializačních schůzek. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?: 
- Bohužel již nemám kdy, následující semestr je můj poslední na FSv. Nicméně, po této 

skvělé zkušenosti bych rozhodně neváhala a zkusila nějaký další pobyt v zahraničí. Je 
to zkušenost k nezaplacení. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?: 
- Oceňuji svoji kanadskou zkušenost jako celek, mám na ni nádherné a velice bohaté 

vzpomínky. Jsem velice vděčná za to, že mi ČVUT tento zážitek umožnilo. 

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



- V březnu začala koronavirová pandemie, zavřeli univerzitu a mé další setrvání 
v Kanadě bylo poměrně problémovou záležitostí. ČVUT mi zpočátku neposkytovalo 
víceméně žádné informace, takže první týdny byly dost stresové. Musím v tomto 
případě velmi ocenit koordinátory z UW a také mé profesory, kteří mě zásobovali 
informačními e-maily, kontrolovali, jak se mi daří, a nabízeli všemožnou pomoc. UW 
se o své studenty opravdu krásně stará. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
- Fotografie z mých výletů po Waterloo a zbytku Kanady můžete najít na mém 

instagramovém účtu, adel.kapicova.  

 


