
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  

Obor studia: Aplikované matematicko-stochastické metody  

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

Zahraniční škola 
Země: Singapur  

Název zahraniční školy: Nanyang Technological University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Physical and Mathematical Sciences  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Office of Global Education & Mobility, NTU  

E-mail koordinátora zahraniční školy: gem-trailblazer@ntu.edu.sg  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Pages/index.aspx 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: leden 2020  

Konec pobytu: květen 2020  

Délka pobytu v měsících: 4  

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

- portal.cvut.cz 
- akce ČVUT Studuj ve světě 

 

 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? 

- Obecné informace: 
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyoua
pply/Pages/CourseSelection.aspx 

- Katalog předmětů: 
https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main 

- Seznam předmětů nedostupných pro zahraniční studenty: 
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyoua
pply/Pages/RestrictedProgrammes.aspx 

- Další informace o předmětech je možné najít i na stránkách jednotlivých fakult. 

 

 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

- Výpis studijních výsledků za celé studium. 
- Potvrzení o studiu na aktuální akademický rok. 
- Seznam 10 předmětů, které chcete na NTU studovat. 
- Nominaci ze strany ČVUT. 
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- Oficiální seznam zde: 
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Whenyoua
pply/Pages/ApplyNow.aspx 

 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

- Veškeré dokumenty se nahrávají do elektronické přihlášky. 
- Výpis studijních výsledků a potvrzení o studiu v angličtině vytisknou na studijním 

oddělení. 
- Seznam 10 předmětů si student sestavuje sám (je vhodné seznam zkonzultovat 

s vedoucím katedry, který bude později schvalovat studijní plán). 
- O nominaci ze strany ČVUT informuje NTU zahraniční oddělení ČVUT automaticky. 

 

 
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 na zahraniční výjezd schválený a podepsaný vedoucím katedry a také 
proděkanem pro pedagogiku 

- Provést zápis zahraničního výjezdu na studijním oddělení. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

- Studijní plán na zahraniční výjezd podepsaný vedoucím katedry a proděkanem 
pro pedagogiku. 

- Potvrzení o přijetí na výměnu zaslané zahraniční školou. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

- Je potřeba zažádat o tzv. In-Principle Approval (IPA) pro získání studentského víza 
(předběžné schválení). 

- Vstup do Singapuru je na základě turistického víza a IPA (nemusí se pak uvádět konec 
pobytu). Vyplnění embarkation card (pro turistické vízum) se provádí během letu nebo 
až na letišti, personál letiště ochotně poradí. Získání Student’s Pass (studentského víza 
a karty) je následně organizováno hromadně univerzitou během prvního měsíce po 
příjezdu. 

- Veškeré informace ohledně víza jsou k dispozici v portálu pro výměnné studenty (NTU 
GEM portal), odkaz na něj zašle univerzita po podání přihlášky. 

- Získání studentského víza celkem stojí 2 000 Kč 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

- Roční pojištění ISIC, cena s příplatky 3 900 Kč. 
- Škola vyžaduje zaplacení jejich vlastního pojištění, které platí pouze pro Singapur. Má 

vysoký celkový limit pro součet za všechna ošetření, nízký limit na jednotlivá ošetření 
(je tedy koncipováno pro menší zdravotní ošetření než pro nákladnou léčbu). 

 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

- V Singapuru nejsou povinná žádná očkování 
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- Vzhledem k cestování do okolních zemí je jako základ vhodné minimálně očkování 
proti žloutence A i B, tetanu a břišnímu tyfu. Na zvážení jsou další očkování (vzteklina, 
pneumokokové infekce, …). 

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

- Letecky s Turkish Airlines, cena 15 500 Kč. 

- Kupovala jsem otevřenou letenku – cesta tam byla Praha -> Istanbul -> Singapur, cesta 

zpět Tokyo -> Istanbul -> Praha (cestu zpět jsem nakonec nevyužila kvůli koronaviru, 

let byl zrušen a kupovala jsem náhradní letenku ze Singapuru do Prahy). 

- Druhou možností je letět do Kuala Lumpur v Malajsii a přesunout se do Singapuru 

autobusem. 

- Většina letů přistává v Singapuru pozdě odpoledne, takže ten den už není možné se 

ubytovat na kolejích. V takovém případě je potřeba zajistit si ubytování na první noc. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Potvrzení o přijetí na NTU 

- In-Principle Approval (IPA) studentského víza 

- Formulář nazývaný „e-form 16”, který je k dispozici po získání IPA 

- Vše je vypsáno v NTU GEM portálu pro zahraniční studenty. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 
- Pro dopravu z letiště na kampus je možné využít hromadnou dopravu, konkrétně linku 

MRT (metro) East-West Line na stanici Pioneer. Z Pioneer pak odjíždí univerzitní 

autobus Campus Rider přímo na kampus univerzity.  

- Druhá možnost je dojet stejnou linkou MRT na stanici Boon Lay a pokračovat 

autobusem 179 nebo 199 na kampus. 

- Letiště a kampus NTU jsou na opačných stranách Singapuru, takže cesta pomocí MHD 

trvá skoro 2 hodiny. 

- Poslední možností je využití taxi služby, např. přes aplikaci Grab (obdoba Uberu), cesta 

pak trvá cca hodinu. Je to sice dražší, ale ušetříte si cestování v horku s těžkým kufrem 

po dlouhém letu (pokud bych se stíhala dopravit z letiště na kampus před zavřením 

ubytovací kanceláře na kolejích, zvolila bych tuto variantu). 

Průběh studia 
 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
- Ano 

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

- Při podávání přihlášky je nutné vybrat 10 předmětů, které máte zájem na NTU 
studovat. Zároveň je potřeba nahrát do přihlášky transkript všech předmětů 



absolvovaných na ČVUT. Na základě tohoto transkriptu pak na NTU posoudí, zda 
splňujete prerekvizity pro vámi vybrané předměty a tyto předměty vám buď povolí 
nebo zamítnou (proti zamítnutí je možné se odvolat). 

- Ze schválených předmětů z vašeho seznamu vám univerzita obvykle 3-4 z nich rovnou 
zapíše (zarezervuje vám na nich místo). Pokud je ale o všechny vámi vybrané předměty 
velký zájem ze strany místních studentů, můžou vám dopředu zarezervovat klidně jen 
jeden. 

- Je možné zažádat o dodatečné schválení dalších předmětů (nad rámec úvodního 
seznamu s 10 předměty). 

- Cca 2 týdny před odjezdem bylo možné si zapsat školou zarezervované předměty. 
- První 2 týdny semestru je tzv. Add/Drop Period. V tuto dobu je možné předměty měnit. 

Na žádané přednášky bývá i seznam čekatelů. 
- Je možné si zapsat pouze schválené předměty. Je tedy výhodné nechat si co nejvíce 

předmětů schválit ještě před začátkem Add/Drop Period, ať se pak můžete rovnou 
snažit o jejich zapsání a nemusíte čekat na potvrzení prerekvizit. 

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

- MH4514 Financial Mathematics – přednášeno francouzským profesorem Nicolasem 
Privault (mj. autor velmi dobré publikace Understanding Markov Chains). Skvěle 
vedené přednášky i cvičení. 

  
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 

- Ne, v Singapuru není možné na studentské vízum pracovat. 
  
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 

- Následující informace se týkají především matematických předmětů na SPMS (School 
of Physical and Mathematical Sciences). 

- Předměty měly přiměřenou náročnost. Na přednáškách byla prezentována teorie, 
výklad byl hojně prokládaný příklady pro snazší pochopení. 

- Výklad nebyl teorií přehlcený, větší důraz byl kladen na pochopení konceptu 
a schopnost aplikovat znalosti. 

- U většiny předmětů byly přednášky doplněny o tzv. tutorials, na kterých se počítaly 
příklady, dále cca každé 2 týdny tzv. labs v počítačové učebně. 

- Během semestru byly průběžné úkoly (kratší i delší). 
- V polovině semestru se píšou tzv. midterm testy. 
- Hodnocení je podle předem stanovené tabulky. Menší váhu na známku mají různé 

domácí úkoly, prezentace a menší projekty, střední váhu má midterm test, největší 
váhu má závěrečná zkouška. 

- Vzorové testy jsou vždy k dispozici v portálu NTULearn, kde jsou i veškeré studijní 
materiály a záznamy z přednášek. 

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

- Větší důraz na průběžnou práci během semestru. 
- Všechny přednášky i tutorials byly na SPMS nahrávány a k dispozici na internetu, což 

velmi oceňuji. 



- Náročnost předmětů byla celkově nižší než na FJFI, jejich obsah byl podle mého názoru 
užitečnější (větší důraz na schopnost použít probíranou látku v praxi). 

- Všichni studenti píšou v polovině semestru a na konci semestru úplně stejné testy, 
hodnocení je tedy objektivnější. 

- Některým přednášejícím bylo hůře rozumět, protože měli silný přízvuk (je potřeba si 
na to zvyknout). 

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

- Veškeré materiály k zapsaným předmětům byly dostupné online přes portál NTULearn. 
Nebylo potřeba nic kupovat. 

  
Jaká je vybavenost kampusu? 

- Perfektní! 
- Velké množství sportovišť – plavecký bazén, několik posiloven, atletická dráha, tenisové 

a badmintonové kurty, fotbalová hřiště (pro studenty NTU vše zdarma) 
- Několik jídelen (tzv. canteen), kavárny, fast food koutek (McDonalds, KFC, Pizza Hut), 

dva menší supermarkety, papírnictví a prodejna knih, obchod s elektronikou – vše 
v rámci kampusu 

- Počítačové učebny, několik knihoven, klimatizované studovny i na kolejích. 
- Společenské a odpočinkové místnosti na jednotlivých fakultách i v areálu kolejí. 

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

- Na kolejích je internet dostupný pouze pomocí ethernet kabelu. Je možné si 
dovézt/koupit vlastní router a nastavit si tak wifi síť v pokoji. 

- Na jednotlivých fakultách i v kantýnách je velmi dobré pokrytí sítí eduroam i školní sítí 
NTUPublic. 

- Tiskárny jsou na jednotlivých fakultách i na kolejích ve studovnách, v centrální části 
kampusu (North Spine) je přímo i kopírovací centrum. 

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

- Před začátkem semestru byla oficiální uvítání a předání základních informací, první 
víkend byla možnost zúčastnit se prohlídky kampusu nebo centra Singapuru. Další 
víkend byl celodenní výlet na Pulau Ubin. Pak ještě proběhlo několik cofee session 
(např. na téma kultura v Singapuru). Na akce je potřeba se včas přihlásit, plní se rychle. 

- Začátkem semestru byla také prezentace sportovních klubů, do kterých je možné se 
zapojit. 

- Celkově na kampusu byla každý týden spousta akcí, od kariérních veletrhů, přes 
odborné přednášky a semináře až po prezentace o osobním rozvoji. Rozhodně 
doporučuji využít i tyto akce, které jsou pro všechny studenty NTU (nejsou mířeny jen 
na studenty ze zahraničí). 

- Cca po prvním měsíci byla většina akcí zrušena kvůli koronaviru. 
 
  



Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ne, situaci zkomplikoval koronavirus. 
- Standartně je možné se zapojit do většiny sportovních klubů. V rámci předmětů byly 

časté skupinové úkoly.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Banyan Hall (jedna z novějších budov univerzitních kolejí na kampusu) 
- jednolůžkový pokoj s klimatizací, sdílená kuchyně a soc. zařízení 

  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 

- cca 7900 Kč  
  
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) 

- O ubytování se žádá přes školní systém. Je možné uvést preferenci na jednolůžkový 
pokoj, záleží ale na volných kapacitách. Pokud si člověk zažádá před stanoveným 
termínem, je místo na koleji garantováno. 

- Není možné bydlet v předem domluvené dvojici. 
- Každá Hall (kolej) disponuje studovnou, jídelnou, společenskou místností i místností 

s pračkou a sušičkou. 
- Internet je dostupný pouze přes ethernet síť, wifi je na kolejích dostupná v jídelně, 

studovně nebo v lounge (společenská místnost). Je možné zapojit si na pokoji vlastní 
router. 

- Druhou možností je zařídit si ubytování samostatně. Ceny za samostatný pokoj v bytě 
jsou až 3x vyšší než ubytování na koleji, navíc musíte na kampus dojíždět. 

- Vybavení: 
o Na Banyan Hall byla v kuchyňce jedna elektrická plotýnka a přístroj na vroucí 

a vychlazenou vodu. Vzhledem k cenám jídel v jídelně se ale vařit stejně 
nevyplatí (viz níže). 

o Ne všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací. 
o Na pokojích není polštář ani deka, je potřeba na začátku pobytu koupit. 

  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

- O ubytování se žádá 1-2 měsíce před začátkem semestru přes informační portál 
pro zahraniční studenty. 

  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

- V centrální části kampusu i u každé hall (koleje) je kantýna s velkým výběrem 
stánků/restaurací. 

- Provoz cca 8:00-21:00. 
- Cena za oběd je 40-90 Kč. 

 
  



Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Ceny za jídlo v jídelnách na kampusu nebo v tzv. hawker center ve městě se pohybují 

v rozmezí 40-90 Kč. 
- Celkově jsou potraviny v obchodech lehce dražší než v ČR. Vařit na kolejích se úplně 

nevyplatí (místní kuchyňky na to ani nejsou moc vybavené). 
- Je potřeba se trochu přizpůsobit na místní potraviny. Například mléčné výrobky, sýry 

a šunky jsou v Singapuru velmi drahé. Naopak sójová mléka a výrobky a (pro nás) 
exotické ovoce jsou ve srovnání s Českem velmi levné. 

- Na kampusu jsou kromě kantýn i McDonalds, KFC, Subway, Starbucks, … cenově 
srovnatelné s Českem (např. Big Mac menu v McDonalds za cca 170 Kč). 

- Klasické restaurace a bary jsou v Singapuru výrazně dražší (např. pivo za cca 170 Kč).  
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 

- Doprava po kampusu je zajištěna školními autobusy, které jsou zdarma. Jezdí 
v nepravidelných intervalech a ve špičkách bývají plné, takže je potřeba mít rezervu. 
Po kampusu se dá pohybovat i pěšky. 

- Ve městě funguje síť MRT (metro), která je velmi pohodlná, dále po městě jezdí 
autobusy. K placení lze využít Matriculation card (viz níže), dají se také zakoupit 
jednorázové papírové jízdenky (např. pro první cestu z letiště na kampus). 

- Zelená linka (Campus rider) univerzitních autobusů jede z kampusu na nejbližší stanici 
MRT (Pioneer). Dále je možné využít klasických autobusů 179 a 199, které spojují 
kampus a stanici MRT Boon Lay. 

- Cesta z kampusu do centra města trvá cca 1 hodinu. 
- Poslední možností je využití taxíků nebo služby Grab (obdoba Uber, objednání přes 

aplikaci v telefonu). 
  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Zažádat si ve OneStop @ SAC o vydání Matriculation Card (studentská karta NTU). 
- Zaplatit tzv. miscelaneous fees (administrativní poplatek + povinné pojištění). 
- Vyřídit si studentské vízum (organizované univerzitou). 

  
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

- Nikoliv, lékařské ošetření jsem naštěstí nepotřebovala. 
  
Pracoval/a jste během studia? 

- Se studentským vízem je v Singapuru zakázané pracovat. 
- Při práci na dálku pro českou firmu vás nejspíš nikdo kontrolovat nebude. 

  
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

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

- Cestování: jakákoliv z okolních zemí, potápěčský klub pořádá o recess week (volný 
týden v polovině semestru) potápěčský kurz v Malajsii 

- Výlety v Singapuru: Marina Bay, ostrov Sentosa, Tree Top Walk, China Town, Little 
India, Pulau Ubin (výlet organizovaný studentským klubem na začátku semestru), 
Jurong Bird Park, Night Safari 



- Sport: na kampusu je velké množství sportovišť, které jsou pro studenty zdarma (50m 
plavecký bazén, atletická dráha, tenisové kurty, badmintonové haly, fotbalová hřiště) 

- Kultura: National Museum (výstava o historii Singapuru), oslavy čínského Nového roku, 
zkoušení místních jídel v hawker centrech 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- stipendium od ČVUT 
- vlastní finanční rezervy 

  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 

- bez cestování cca 16 000 Kč  
a) z toho stravování: 7 000 Kč 

b) z toho ubytování: 8 000 Kč (kolejné + vybavení na pokoj) 

Na předkoronavirové cestování do Indonésie a návštěvy muzeí/Universal Studios parku/safari 
v Singapuru jsem použila cca 18 000 Kč (celkem). 
  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 

- Celkem jsem za studijní pobyt utratila cca 105 000 Kč (včetně letenky, pojištění, 
poplatku za vízum, očkování; nepočítám do toho cestování). Po dodatečném navýšení 
příspěvku od ČVUT (viz níže) mi stipendium pokrylo 72 %. 

- Měla jsem jednu z dražších variant ubytování, sdílený pokoj s klimatizací na starší 
koleji stojí i pod 6 000 Kč. Kde a za kolik vás ubytují si vybrat nelze (až na preferenci 
na jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj, ke které ale nemusí být nutně přihlédnuto). 

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

- 49 000 Kč bylo vyplaceno jednorázově na začátku pobytu, další 3 000 Kč se vyplácí 
po návratu a po odevzdání všech požadovaných dokumentů. 

- Dodatečně byl příspěvek od ČVUT navýšen o 6 000 Kč měsíčně, které mají být 
vyplaceny po odevzdání všech dokumentů. 

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

- Doporučila bych zřízení účtu a karty Revolut. Přímo podporuje singapurskou měnu, ale 
také spoustu dalších. Hodila se i při cestování do okolních zemí. Z bankomatu UOB je 
možné vybírat i bez poplatku. 

- V JV Asii je nejvíce rozšířený platební systém NETS a NETS FlashPay. V prvních dnech 
po příjezdu na univerzitu je potřeba si ve OneStop @ SAC zařídit studentskou 
Matriculation Card, která podporuje právě NETS FlashPay, takže je možné si na ni vložit 
peníze (např. v 7eleven na kampusu). S matriculation card je pak možné platit 
ve školních kantýnách, za tisk, za MHD. 

- Ve školních kantýnách neberou karty VISA ani MasterCard. Supermarkety a větší 
obchody ve městě naopak většinou akceptují všechny karty. 

  



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

- Na začátku pobytu se škole platí tzv. miscelaneous fees ve výši 3 350 Kč. Jsou to 
poplatky za administrativu, studentskou kartu a povinné pojištění zřízené školou. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
- 19 AU (~ 36 ECTS) 

  
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 

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

- Všechny kurzy mi byly uznány jako volitelné předměty. Záměrně jsem si vybírala 
předměty, které se u nás na fakultě nevyučují, abych si rozšířila obzory. Uznávání 
předmětů ze zahraničí za povinné je u nás stejně krajně neobvyklé. 

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

- Měla jsem předem odsouhlasené předměty, ale studijní plán se musel kvůli 
dostupnosti předmětů v průběhu stejně změnit. 

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

- Pro uznání předmětů je potřeba získat souhlas a podpis od vedoucího katedry 
a proděkana pro pedagogiku. 

- Bohužel informovanost vedení katedry o potřebných dokumentech a postupu uznávání 
předmětů byla velmi špatná. 

- Na NTU je standardní počet kreditů na semestr 16 AU (~ 30 ECTS). Zakončila jsem 
předměty za 19 AU a původní návrh byl, že za ně dostanu 21 ECTS (bez zohlednění 
hodinových dotací). Po další chvíli přesvědčování mi bylo nakonec uznáno 27 ECTS (aby 
mi to za celý ak. rok vyšlo na 60 ECTS a nepřišla jsem zbytečně o nárok na prospěchové 
stipendium). 

  
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

- Doklad o uznání předmětů a kreditů ze zahraničí 
- Transkript studijních výsledků z NTU. 
- Tento report 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Úroveň výuky na NTU závisí na fakultě i konkrétním předmětu, celkově bych ji 

zhodnotila jako dobrou. 
- Využila jsem výjezd k rozšíření znalostí, takže jsem si záměrně zapsala předměty, které 

nejsou na mé fakultě vyučovány. V tomto směru výjezd splnil má očekávání. 



  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

- Singapur sám o sobě je úžasné město, tak o 30 let napřed před evropskými 
metropolemi. Mají sice nějaké zvláštní zákony (typu zákaz žvýkaček), ale jinak je to 
dobře fungující stát, velmi čistý a bezpečný. 

- V Singapuru se mísí různé národy a náboženství, takže je to ideální místo 
pro ochutnávku hned z několika kultur, národních mentalit a kuchyní. 

- Ze strany univerzity byla spousta věcí velmi dobře zařízená a zorganizovaná, takže 
v tomhle směru byl pobyt v Singapuru jednoduchý. 

- Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet žít pár měsíců v cizí zemi tak daleko od domova, 
zjistit, že se dokážu přizpůsobit i v dost odlišné společnosti. Prospěšné bylo i vyzkoušet 
si jiný styl výuky. Rozhodně se do JV Asie vydám někdy znovu a pokusím se Singapur 
při cestě neminout. 

  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 

- Ze strany zahraničního oddělení rektorátu a paní Boškové bylo podání všech informací 
naprosto bez problémů. 

- Možná by bylo vhodné ozvat se studentům dřív než po tom, co už jsou v Česku 2 měsíce 
přísná omezení kvůli koronaviru. 

- Informovanost vedení katedry a fakulty ohledně zahraničních výjezdů hodnotím jako 
velmi špatnou (moc studentů z naší katedry na zahraniční pobyty nevyjíždí). 

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

- Veškeré informace byly poskytovány včas, jasně a srozumitelně. Na GEM Trailblazer 
program tam každý semestr přijede cca 1 000 zahraničních studentů, takže už tam mají 
všechno dobře zavedené. 

- Na začátku bylo trochu složité zorientovat se v systému STARS pro zápis předmětů. 
  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 

- Určitě 
  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

- Cestovatelské zkušenosti, nové přátele. 
- Nové znalosti ze školy, že jsem si vyzkoušela i jiný přístup ke studiu. 
- České jídlo a pivo. 

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

- Bohužel koronavirus zkomplikoval situaci všude po světě a Singapur nebyl výjimkou. 
Naštěstí situace v Singapuru byla dlouho stabilní a povinnost nošení roušek a omezení 
pohybu venku se týkaly až posledního měsíce pobytu. 

- Singapurská vláda zvládala celou situaci celkem klidně, instrukce a nařízení byla jasná. 
Předávání informací občanům skrze media bylo také bezproblémové 
(např. StraitsTimes.com). Vzhledem k činnosti tamních státních orgánů mi situace 
v Singapuru přišla bezpečnější než v Evropě. 

- Problémem byl návrat do Česka. Zrušena byla většina leteckých spojů a nebylo jasné, 
kdy budou obnoveny. Univerzita nabídla pomoc v případě potřeby prodloužit si vízum. 



Podmínky pro vstup do ČR se měnily každý týden a komunikace ze strany českých 
ministerstev (zdravotnictví, vnitro, zahraničí) byla vyloženě příšerná (nikdo nic nevěděl 
a odkazovaly se na sebe navzájem).  

 


