
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FIT 

 
Obor studia: Teoretická informatika 

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

Zahraniční škola 
Země: Japonsko 

 
Název zahraniční školy: Doshisha University 

 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Graduate School of Science and Engineering 

 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Chisa 

 
E-mail koordinátora zahraniční školy: jt-istc@mail.doshisha.ac.jp 

 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://istc.doshisha.ac.jp/en/ 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 

 
Začátek pobytu: 5. 9. 2019 

 
Konec pobytu: 14. 2. 2020 

 
Délka pobytu v měsících: 5 

 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Od spolubydlícího na koleji, který 
podobný výjezd absolvoval, více poté na internetu.  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? Přehled kurzů včetně popisu je k dispozici na adrese 
https://istc.doshisha.ac.jp/en/course/course.html . Seznam kurzů včetně informací o 
očekávaném otevření v daném semestru je součástí dokumentů zaslaných od zahraničního 
koordinátora. 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Vyžadují ověřenou kopii 
bakalářského diplomu, fotky v exotických rozměrech, fotokopii pasu, doporučující dopis a 
výpis dosud absolvovaných předmětů. Dále pak vyžadují vyplnění přihlášky, přihlášky do 
laboratoře a plánu výzkumu, které zaslali. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Nejprve se dokumentace zašle emailem, 
po schválení zahraniční školou se zašle poštou. Koordinátor zahraniční školy ochotně 
odpovídá na dotazy ohledně dokumentace a pomáhá s kontrolou. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Anglicky 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Studijní 
plán 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Studijní plán, potvrzení o zápisu do dalšího semestru, potvrzení o pojištění 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano. Ze zahraniční školy zaslali 
certifikát, se kterým se o vízum požádá na Konzulární a vízové oddělení japonského 

 

https://istc.doshisha.ac.jp/en/course/course.html


velvyslanectví. Pokyny jsou na webových stránkách https://www.cz.emb-
japan.go.jp/cz/ryoji.html . 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Vyřídil jsem si ELITE balíček cestovního pojištění od 
VZP za 30 Kč na den. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne. 
 

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

se společností China Airlines z Prahy do Osaka s přestupy v Amsterdamu a Taipei. Zpět se 

společností Emirates z Osaky do Vídně přes Dubaj. Oba lety přibližně za 13 500 Kč, lze sehnat 

i levněji, doporučuji vyřízovat letenky alespoň dva měsíce před odletem. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pas s vízem a certifikátem, se kterým se vyřizoval. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Z letiště mě vyzvedl profesor, ke kterému jsem se 

zapsal do laboratoře, ale je jediný, který toto dělá. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano. Kredity z DU neodpovídají časové náročnosti 
předmětů a bylo mi rázně vedoucím profesorem ze zahraniční školy doporučeno 
přehodnocení. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Registrace do kurzů probíhá přibližně týden po orientaci, na 
které je vše potřebné vysvětleno, dodány finální informace o otevírání kurzů. Registrace je 
formou písemného formuláře. Do 3 týdnů lze předměty zrušit.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Doporučil bych vyučujícího 
Mitsunori Miki a jeho předmět Advanced Optimization Technologies, ale tento rok odešel do 
důchodu. 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Výzkum v laboratoři je převážnou částí 
studia, praktická stáž je předchystána pro mezinárodní studenty v partnerské firmě, ale těto 
možnosti jsem nevyužil. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a 
porovnejte s Vaší domácí školou. Každý předmět je vedený jinak. Některé byly předčítání 
učebnice, jiné práce na projektech. Každý předmět má pouze 90 minutovou přednášku týdně, 
očekávaná je (většinou) domácí práce a příprava. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Opět výrazně záleží na kurzu a 
profesorovy. V průměru je kvalita srovnatelná až mírně zaostávající. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) Výtisky materiálů byly bez výjimky dodány na hodinách. 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus je na velice vysoké úrovni. Obsahuje několik menz, 
obchodů a sportovních středisek. 

https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ryoji.html
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Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 
kopírování)? V laboratoři mi byl přidělen počítač s přístupem na internet. V laboratoři byl také 
skener a tiskárna, které jsem směl využívat. V budově byl eduroam, ale nejsem si jistý, jestli 
byl ve všech budovách. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Akcí je pořádáno více, od seznamovacích setkání až po návštěvy 
japonských firem. Akce pořádá škola, organizace mezinárodních studentů i samotné město. 
Informace většinou přicházejí na školní email nebo jsou vyvěšené na kampusu, případně 
koleji. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
V předmětech byli i místní studenti, kteří chtěli zkusit předmět v angličtině. V laboratoři byli 
japonští studenti v jiné místnosti než mezinárodní. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na kolejích Philips Hall. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 38 000 yen, přibližně 9 000 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) Koleje jsem zvolil, protože bylo nejjednodušší je vyřídit. Dostal jsem pokoj 
západního stylu (postel, stůl, židle, lednička, varná konvice) s koupelnou (vana se sprchou, 
toaleta). V pokoji jsem byl sám a samotný pokoj byl velmi malý až stísněný. Připojení 
k internetu ethernetově. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Vyřízené ubytování je nutné pro vyřízení víza. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Na koleji je společná kuchyňka a 
automat na nápoje. V nové obytné zóně v poměrné blízkosti koleje je několik restaurací. 
Obchody s potravinami jsou pěšky půl hodiny daleko. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Cena přibližně stejná, nebo až o 
50% dražší. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Pořízení ojetého kola je 
dobrá investice. V dopravě se platí za zastávky. Autobus mezi kolejemi a školou je 
zvýhodněný, autobusové trasy jsou jinak cenově velmi nekonzistentní (cesta autobusem za 
50Kč může být 1 km nebo 10 km). Pokud nepočítám studentské výhody, tak je vlaková 
doprava cenově srovnatelná, nebo i levnější než v Česku (kromě šinkansenu). 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Je třeba vyřídit rezidenční 
kartu, zdravotní a sociální pojištění. Japonsko a Česko má dohodu ohledně zdravotního 
pojištění, takže zdravotní pojištění se neplatí, a sociální pojištění je odpuštěno. Přesto je nutné 
navštívit radnici a vše vyřídit. Bližší informace jsme dostali na orientaci po příjezdu. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne. 

Pracoval/a jste během studia? Ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Při příletu je na letišti nutné vyřídit 
povolení. Nevím, jestli jsou nějaké speciální podmínky pro české studenty. 

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



obchůdky s čajem v okolí. Také doporučuji navštívit oblast Uji za čajovou kulturou, V Nara si 
pohladit jeleny a v Arashiyama zavítat do opičí svatyně. Vše je ve vlakovém dojezdu do 100 Kč, 
do Uji jsme si uspořádali i cyklovýlet. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Úspor z prospěchových stipendií a 
výjezdního stipendia. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 17 000 Kč 

a) z toho stravování: 6 000 Kč 

b) z toho ubytování: 9 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: 2 000 Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 75% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Převodem na účet za tři 
měsíce předem. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) Nemám zkušenosti, vystačil jsem s českým účtem. VISA funguje na více místech 
než MasterCard, ale i ten mi vystačil. Platby kartou v obchodech a restauracích nejsou 
obvyklé. 

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

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 5 předmětů po 2 japonských kreditech. Na 
DU je třeba na magisterský titul dosáhnout 30 kreditů. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Zatím mi nebyly uznány. 

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

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

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Práce v laboratoři má stejně kreditové ohodnocení jako jiné předměty, je vyžadováno však 
nesrovnatelně více času. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Do karty studenta 
nahrát Potvrzení délky studia. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Pobyt mi rozšířil obzory, co se týče metod výuky, 
protože každý předmět byl veden odlišně. Naučil jsem se postupy výzkumného pracoviště, 
provádění experimentů a jejich správného popisu a prezentace. Dále jsem se dozvěděl mnoho 
informací o oborech (obzvláště state of the art), o které jsem se dosud příliš nezajímal. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Naučil jsem se lépe vyjadřovat v anglickém jazyce. 



Ve střetu se zcela odlišnou kulturou jsem přehodnotil dosavadní postoje a naučil si všímat 
drobných detailů. V neposlední řadě jsem si odvezl i pěknou keramiku. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky. První výjezd od uzavření smlouvy mezi školami, takže informací bylo 
velmi málo. Na finanční podporu si nemohu ani v nejmenším stěžovat. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Koordinátorka byla velmi ochotná s čímkoliv pomoci, kancelář 
pro zahraniční studenty mi pomáhala překládat i náhodné dopisy, které jsem omylem dostal. 
Vedoucí profesor v laboratoři Ivan Tanev byl extrémně ochotný pomoci i s problémy, které se 
netýkaly laboratoře. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ne, raději nechám šanci dalším. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Rozhodně více oceňuji funkčnost našich 
školních systémů a čas, který nám studentům vyučující věnují. 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


