
   
 

   
 

Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Masarykův ústav vyšších studií  

Obor studia: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník bakalářského studia  

Zahraniční škola 
Země: Thajské království  

Název zahraniční školy: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  

Fakulta/katedra/ateliér 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: 
https://oia.kmitl.ac.th/inbound/exchange-programs 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 13.1.2020  

Konec pobytu: 7.6.2020  

Délka pobytu v měsících: Necelých 5 měsíců  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Na adaptační dnu, na adaptačním kurzu, na DOD a v International office a na akcích, které 
International office pořádá. 
 

 

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

Aktuální informace a předměty se dozvíte pouze po e-mailové komunikaci s 
koordinátorem ze zahraniční univerzity, nicméně!! 100% informace se dozvíte až první 
den, kdy si sami budete sestavovat rozvrh!! (viz průběh studia) 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

Nomination Letter od koordinátora zahraniční spolupráce, poté se zaregistrujete a 
vyplníte přihlášku na  https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register, kopie pasu, aktuální 
průkazová fotografie 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

Přes portál ČVUT a emailem (finanční dohoda se poté vyřizuje osobně na Rektorátu) 
 

 

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

 

https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register


   
 

   
 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Schválený studijní plán pro zahraniční studium, kopii finanční dohody, Oznámení o výjezdu 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Schválený studijní plán, transkript, finanční dohodu, pojištění, vízum 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Vytisknete si formulář, vyplníte, přiložíte fotografii a na thajské ambasádě zaplatíte 
poplatek. www.thaiembassy.cz/download.php?id=26 Studenti si mohou zažádat pouze o 
studentské vízum na 3 měsíce, poté si vízum musí prodloužit do konce školního roku – 
poté jim vejde v platnost 30denní turistické vízum. 
“Nelegální” možnost prodloužení je vycestovat ze země a poté se vám začne platit 
30denní turistické vízum – na ambasádě jsme ale byli upozorněni, že Thajci nejsou blbci a 
klidně nás poté thajský úředník nemusí povolit vstup do země. 
Překročení platnosti víza!! Za každý překročený den se platí pokuta a může dojít i k 
vyhoštění. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Prvních 90 dní od vstupu do země od Komerční banky za 100Kč/měsíc ke zlaté kartě. 
Zbytek výjezdu byl pojištěn u VZP – kde byla akce na pojištění. Pojištění je potřeba pro 
vízum + ho požaduje ČVUT, zahraniční univerzita žádné pojištění nevyžaduje 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

Ne. Očkování do Thajska jsou doporučené, ale ne povinné. Protože jsem neměla v plánu v 
chodit mezi divokou zvěř a nocovat ve volné přírodě, tak po diskuzi s paní doktorkou jsme 
dospěly k názoru, že by bylo dobré mít pouze očkování na vzteklinu – a to jsem měla stále 
“platné” 
 

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

Letecky. Praha – Peking – Bangkok, zpáteční letenka, cca 18 000 Kč. 

Cesta zpět – z důvodu Coronaviru nám byly zrušeny letenky. Letenka zpět náš vyšla na cca 

13 000 Kč, Bangkok – Zurich – Frankfurt – Praha. 

Letenky zakoupit co nejdříve! Každým dnem ceny rostou + je potřeba minimálně rezervace 

letenky pro získání víza. 
 

Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

Pas, vízum, potvrzení o ubytování, peníze!! - ne vždy kontrolují, ale při vstupu do země u sebe 

máte mít určitou finanční hotovost – v případě kontroly vás bez ní nevpustí. (Bankomat se nachází 

až za pasovou kontrolou, tudíž si na letišti potom “zpětně” nevyberete.) Veškeré informace 

najdete na internetových stránkách thajského velvyslanectví v České republice. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

http://www.thaiembassy.cz/download.php?id=26


   
 

   
 

Taxi z odletové haly, cca 100 THB – požadujte taxametr! Taxikář nám tvrdil, že cesta na 
kolej bude stát 1000 THB, poté zlevnil na 300 THB (platili jsme před zaměstnancem 
ubytování, tak proto asi “zlevnil”) 
Grab - thajský Uber, zadáte kam chcete jet a je to mnohem jednodušší a levnější než 
vysvětlovat, kam chcete jet. Thajci neumí používat mapy. Funguje to tak, že mu musíte 
vysvětlit kam chcete – což je komplikované i když umí anglicky. Většinou znají kus města, 
kde jezdí a když chcete jet jinam, že se vám stát, že se nedomluvíte a nikam vás neodveze 
– proto doporučuji Grab :) 
NEŘÍKEJTE JIM, ŽE JSTE POPRVÉ V THAJSKU! POTÉ SE VÁS SNAŽÍ NATÁHNOUT! 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?  
Ano. V mém případě se měnil název předmětu (stejný předmět, jiný název) a jeden předmět 
se mi zrušil – po hledání ve studijním plánu + hovorem na MÚVS, jsme nenašli žádný vhodný 
předmět jako náhradu (vyučováno ve stejný čas jako zbytek předmětů anebo byla zkouška 
ve stejný den) Nebyl v tom ale žádný problém, protože jsem měla dostatek kreditů. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Rozvrh vám neřeknou dopředu. Rozvrh si „sestavíte sami“ první školní den. Dostanete výpis 
předmětů, kdy se učí, kdy jsou zkoušky a sami si musíte najít předměty ze studijního plánu, 
v případě, že se kříží, si musíte vybrat něco jiného. 
Předmět ‘Online Marketing‘, který měl být vyučován anglicky, vyučující odmítl vyučovat 
anglicky. První školní den se vám to bude zdát neuvěřitelné, poté si na takové maličkosti 
zvyknete � 

 

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

Doporučuji zahraniční vyučující – ze zkušeností předchozích studentů z MÚVSu, z mých 
vlastních zkušeností a ze zkušeností ostatních zahraničních studentů, se kterými jsme 
studovali. Zahraniční vyučující mají lepší přístup a lepší, srozumitelnější angličtinu! 

Doporučuji následující dva učitele. 
- David Agahi (USA) – Cross Cultural Management, Psychologie 

 - Navid Ahadi (Írán) – Int‘l Financial Management, Makroekonomie, Cross Cult. Mng 

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. 
Výuka se nedělí na přednášky a cvičení. 1 vyučovací hodina trvá 180 minut. Předmět je 
vyučován 1 týdně po 180 minutách, nebo 2krát týdně po kratších úsecích. Každý předmět je 
vyučován jinak. Někteří učitelé to mají jako přednášku se cvičením dohromady, někteří to 
mají jenom jako přednášku, někteří nechají prezentovat studenty. 
Výuka probíhá 9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 (v jakých časech jsou předměty, které jsou 2krát 
týdně v kratším čase, nevím) 
Způsob výuky se nedá popsat, každý profesor vyučuje jinak + v průběhu semestru se zavřela 



   
 

   
 

škola kvůli Coronaviru a výuka probíhala online. 
ROZDÍL S ČVUT: Nemají zápočet. Výsledná známka nezáleží na 1 zkoušce. Známka je složena 
z několika částí (u každého předmětu se malinko liší): pololetní zkouška, závěrečná zkouška, 
prezentace, projekty, eseje, docházka, aktivita v hodině, domácí úkoly a chování v hodině! 

Hodnocení: A, B+, B, C+, C, D+, D, F (fail) 
Pozor! Na každou zkoušku je ale pouze 1 pokus. Zkoušky neprobíhají ústně, ale pouze 
psanou formou – otevřené a uzavřené otázky 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 

Srovnatelná, ale výhodou je, že jsou předměty vyučovány v angličtině. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Některý materiál byl k dostání online (posílají přes thajskou sociální síť LINE) a byla možnost 
ho používat v digitální verzi během výuky nebo si ji student mohl vytisknout. Některé 
učebnice byla potřeba zakoupit. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 

Vybavenější než náš kampus. Posilovna, bazén, venkovní sportoviště, obchůdky, několik 
kantýn, IT krámky, univerzitní knihovna, pravidelné týdenní trhy. 
 

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

Přístup na internet je ve škole i po celém kampusu, ve všech kavárnách, na koleji, a i téměř 
ve všech restauracích a kavárnách. Vlastní notebook doporučuji, ale dá se to zvládnout s 
tabletem anebo i pouze s telefonem – pokud je dostatečně chytrý. V univerzitní knihovně je 
přístup k počítači. V kampusu je několik IT krámků, kde se dá kopírovat a tisknout. U koleje 
je také IT krámek s možností tisku. 
 

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

Ano, pořádá. Ale nejsou to akce pouze pro výměnné studenty, ale jsou to akce v angličtině – 
například English café. Jedná se o odpolední setkání v knihovně, kde je domluveno mluvit 
pouze anglicky, hrají se různé hry a je k tomu občerstvení. 

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

Po celou dobu studia studujete s thajskými studenty, kteří studují v angličtině. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

Aj Park – soukromé koleje cca 15 minut pěšky od školy, cca 2 minuty jízdy 

 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 



   
 

   
 

5 500 THB/měsíc + elektřina 8 THB/1KWh + voda 72 THB/měsíc 

Já jsem měsíčně “spotřebovala” cca 50 KWh. Používala jsem ledničku, klimatizaci, nabíjela 
jsem si notebook, telefon, sluchátka, powerbanky. 
 

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) 
Doporučení od spolužáků 

Dobrá dostupnost do školy a na letiště, horší dostupnost do centra 
Připojení k wifi zdarma 

V budově se nachází pračky, sušičky a automat na pitnou vodu, na koleji není kuchyň! nic si 
neuvaříte ani neohřejete, ale jedno jídlo se dá koupit za 30 THB – v objektu kampusu, před 
kampusem a do pár minut chůze od kampusu se nachází spoustu stánků a restaurací a mini 
marketů. 
V pokoji se nachází 1-2 postele, klimatizace, televize, koupelna se sprchou, skříně a mini 
balkon. V ceně není prostěradlo, povlečení, peřina ani polštář – je potřeba dovézt anebo 
zakoupit v Thajsku. (Všechno se dá koupit v blízkosti kampusu.) Já jsem si s sebou vzala 
plyšáka od přítele – jako polštář + polštářek za krk na cestování – též se dá použít jako 
polštář a první noc jsem se přikryla ručníkem. Druhý den jsem si vše koupila. Platí se předem 
záloha 5 500 THB – poté se má použít jako uhrazení prvního měsíce. nezapomeňte na to a 
řeknete jim to, nenechejte to nakonec. 
Při příjezdu se platí záloha 10 000 THB za pokoj, vrací se, když nic neponičíte + 1000 THB 
záloha za 2 karty (jedna od pokoje, druhá od vchodových dveří) 
Smlouvu s kolejí mějte do posledního dne, kdy je chcete užívat. My měli smlouvu do konce 
školního roku a při prodloužení o pár dní nám chtěli účtovat celý měsíc! Pozor na to. 
 

 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

Čím dříve, tím lépe. Napsat zahraniční koordinátorce, která se o vše postará. 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

Ve stáncích a restauracích, možnost vzít jídlo s sebou. Na koleji není kuchyň ani mikrovlnku, 
dokonce je tam i zakázáno vařit. 1 jídlo 30-60 THB ve stánku, 50-120 THB v restauraci, 20-50 
THB v supermarketu (ohřívají hotová jídla) 
Školní kantýny 30-50 THB, v kampusu je jich několik. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Minimarkety jsou malinko dražší než supermarkety, ale stále levnější než u nás. 
Během Koronaviru jsem nakupovala v Makru a v supermarketech a vše mi přišlo levnější – 
až na dovážené produkty/značky. Například sýr (v Thajsku to není běžná potravina) a cca 50 
g sýru může začínat na 120 THB.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Pešky dojdete do školy a na nákup. 
Na kole dojedete do školy a na nákup. 
Grab - thajský Uber, dováží nákupy, jídlo, nejjednodušší 
Taxi – jedině s taxametrem! 



   
 

   
 

Biketaxi - lidé s reflexními vestami na skútrech/motorkách. Cca 1-1,5 km za 20-25 THB. 
Jakmile někoho uvidíte, stačí mávnout rukou. 
Autobus – fungují jako u nás, nastoupíte na zastávce do konkrétního autobusu, ale před 
výstupem musíte zazvonit! Takže pokud jedete někam, kde to neznáte, sledujte polohu v 
mapách 

“Mini busy” - na pickup přidělaná konstrukce, zamáváte, buď má číslo a vy víte, kam jede 
anebo se zeptáte, zaplatíte a před výstupem upozorníte řidiče, jezdí nepravidelně, mají 
intervaly 

Metro/vlak po městě – jezdí na vteřinu přesně, klimatizováno, platí se přesný počet 
zastávek, doporučuji koupit studentskou kartičku – pípáte kartičkou a nekupujete před 
každou jízdou lístek + pro studenty je to malinko levnější. Pozor! Ve městě jezdí více 
společností! 

Vlak – rozdíl mezi rychlíkem a osobákem, vlaky vypadají stejně, ale rychlík nečekaně 
nezastavuje všude – záleží na trase, jaký je to rozdíl v délce jízdy, ale cenový rozdíl je značný. 
V kampusu je vlaková zastávka a za 6 THB se můžete dostat do centra. (Místo taxi za cca 250 
THB, nebo 50 THB za Biketaxi na metro + 36 THB za AirportLink – metro) 
Tuk-Tuk – vyzkoušet se musí, ale najděte si, kolik by to stálo Grabem, ukažte to řidiči a 
smlouvejte. 
Skútr – můžete si pronajmout skútr, cenu netuším. Dojedete do školy, na nákup, do města, 
na menší výlet.  Zálež na vašich požadavcích + odvaze si troufnout na bangkokskou dopravu 
(my jsme si netroufli) Ale určitě doporučuji půjčit, když jste mimo Bangkok a chcete něco 
vidět – na ostrovech jet na vyhlídku, zkusit jinou pláž nebo se zajet podívat do nějakého 
chrámu. My jsme si půjčili na první výlet do Národního parku (museli jsme se tam dopravit z 
ubytování, asi 60 km), půjčili jsme ho i na několika ostrovech, abychom si je projeli, viděli a 
zažili toho co nejvíce. Musíte mít mezinárodní řidičák a řidičské oprávnění na motorku – 
pokud ho nemáte, při kontrole zaplatíte 500 THB a jedete dál. 
 

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

Ubytování musí nahlásit na imigrační vaše místo pobytu. Škola požaduje kopii “papírku”, co 
dostanete při vstupu do země. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

Ano. Zapomněla jsem si léky na astma, zašla jsem k univerzitnímu lékaři, pro studenty vše 
zdarma. Dokonce i ten lék bych dostala zdarma, kdyby ho měli na skladě. 
Pomohli mi zařídit test na Covid-19 -> za 2 5000 THB, což je nejnižší částka, za kterou to v 
Thajsku lze. Většinou 6000 THB, pro cizince 10 000 THB. 
Spolužák byl pokousán psem, řešil to zde, bohužel nebyli vybaveni vším potřebným 
(speciální injekce + speciální antibiotika) a odkázali ho do jiné nemocnice. 
 

Pracoval/a jste během studia? 

Ano. Domluvila jsem se v Čechách se zaměstnavatelem a měla jsem homeoffice. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

Legálně se to takřka nedá, museli byste mít pracovní vízum nebo povolení. Můžete pracovat 
na dálku pro českou firmu nebo doučovat Thajce – neoficiálně. To je prý tak jediná možnost. 
Já jsem doučovala jednoho malého klučinu a byla jsem za to pozvána vždy na večeři. 
 



   
 

   
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Sport – kampus má fitness, oválné venkovní sportoviště a bazén + v okolí jsou parky, kde je 
možnost si jít zaběhat + zacvičit. Finanční náročnost 0-40 THB. 
Kultura – můžete zajít do kina, do muzea, do svatyně.... můžete téměř cokoliv, to si ale 
musíte najít sami, co vás přesně zajímá 

Výlety – nejvíce doporučuji Koh Lipe -> ostrov, 
AYUTTHAYA -> město UNESCO 

Surat Thani -> oblast 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

Stipendium, vlastní peníze a peníze od rodičů 

 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování: cca 5 000 Kč 

b) z toho ubytován:í cca 6300 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: záleží, co chcete podniknout, nedá se to říct 

 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 

Cca 70%  
 

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

Na účet, po začátku studia v Thajsku. 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Mám zlatou kartu od Komerční banky a měla jsem výběry zdarma. Prakticky jsem platila 
pouze poplatek za výběr z thajského bankomatu, ale moje banka mi nic neúčtovala. 
Poplatek za výběr se platí vždy, proto je nejlepší si vždy vybrat co nejvíce to lze z bankomatu. 
Ubytování jsme platili hotově – mobilní aplikace Komerční banky mi neumožnuje posílat 
platby do zahraničí mimo EU. 
Pokud jedete na 1 semestr, myslím si, že zařizovat si thajský účet je zbytečné. 
 

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

Kopírování materiálu logicky stojí peníze. Cenu neznám, tiskla jsem vždy více věcí + je rozdíl, 
jestli to je jednostranně nebo oboustranně a černobíle nebo barevně. Ale vyšlo to levněji než 
u nás. 
 

Uznání zahraničního studia domácí školou 



   
 

   
 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 

12 kreditů u Thajců, v přepočtu na “naše” 21 kreditů 
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všech 27, včetně zahraniční praxe 

 

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

Všechny předměty, které jsem měla se vyučovali ve 4. semestru. 
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 

Ano, měla jsem předem schválený studijní plán 

 

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

Do formuláře se vepíšou předměty z ČVUT a ze zahraniční univerzity (velmi podobné 
studijnímu plánu před odjezdem), včetně počtu kreditů a získaných známek. Koordinátor z 
ČVUT pak přepošle studijní plán proděkanovi, který ho podepíše. Poté se podepsaný doklad 
musí zanést na studijní oddělení a tam si ho ještě jednou nechat potvrdit. Jediným 
problémem byly delší časové intervaly, nejprve velmi dlouho (asi 2 měsíce) trvalo, než jsme 
dostali transkript ze zahraniční školy. 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
Potvrzení o době studia, transkript známek, potvrzení o zapsání do dalšího semestru, zprávu 
z pobytu 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Studium v angličtině, dokázat studovat v cizím jazyce už vám nějak “napoví” jak jste na tom 
s daným jazykem.  Pro člověka je to skvělá příležitost do budoucna. Thajská angličtina vám 
pomůže v případě, že budete někdy v budoucnu komunikovat s lidmi, kteří nejsou rodilí 
mluvčí. 
Thajská kultura, vždy je cenná zkušenost zažít něco nového, v Asii to funguje trochu jinak. 
Člověk získá nadhled i přehled. 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Vyzkoušela jsem si i v jiných podmínkách, že se na sebe dokážu spolehnout. Cestovat po 
světě, když se domluvíte anglicky nebo francouzsky je jednoduché, ale když jste v zemi, kde 
si vzájemně nerozumíte, a i přes to si dokážete rozumět – pro mne osobní úspěch. 
Nové kontakty, našla jsem si pár dobrých kamarádů, kteří mají v plánu přiletět a já se za 
nimi jednou opět podívám do Thajska. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Výborné. International office u nás a studenti, kteří již v Thajsku byli, mi vždy rychle 
odpověděli na všechny dotazy (a né všechny dotazy dávaly smysl). Rektorát také pracovat 



   
 

   
 

rychle. Ale některé informace byli zmatené. 
 

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

C? - možná dokonce D? Zahraniční koordinátorka odpovídala po týdnu, po dvou, po měsíci. 
Neodpovídala na všechny dotazy a neodpověděla na každý mail. Takže jsme opakovaně 
museli posílat některé dotazy. A informace také nebyly vždy 100 %. Nicméně paní Pranita 
byla moc milá a ochotná. 
 

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

Zajisté. 

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

Covid-19. Pobyt se prodražil a zkomplikoval. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

https://www.instagram.com/barushticha/ 

https://www.instagram.com/barushticha/

