
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Strojní  

Obor studia: Výrobní a materiálové inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské – 4. semestr  

Zahraniční škola 
Země: Austrálie  

Název zahraniční školy: Quennsland University of Technology (QUT)  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Science and Engineering Faculty  

Jméno koordinátora zahraniční školy: QUT Study Abroad and Exchange Department  

E-mail koordinátora zahraniční školy: stae@qut.edu.au  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.qut.edu.au  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 24.2.2020  

Konec pobytu: 25.6.2020  

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce  

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

- Webové stránky ČVUT a od kolegů co již vyjeli na MBD 

 

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

- Na webových stránkách školy 
- https://www.qut.edu.au/study/applying/study‐abroad‐and‐exchange/what‐can‐i‐

study/all‐units 

 

 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

- Acceptance of Offer,Student Declaration (přijde vše v jednom pdf v Letter of Offer) 
- Potvrzení o zaplacení pojištění 

 

 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

- Vše je zasláno emailem v Letter of offer a také dostanete emailem detailní návod jak 
postupovat, pokud máte dotazy obraťte se na QUT Study Abroad and Exchange 
Department kde vám rádi poradí. 

 

 
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, potvrzení o zápisu do dalšího semestru 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

- Studijní plán, potvrzení o zápisu do dalšího semestru, potvrzení o pojištění, 
podepsanou finanční dohodu 

 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

- Ano, vízum se vyřizuje pouze online a pro jeho vyplnění budete potřebovat 
dokumenty od zahraniční univerzity: Letter of Enrolment, pojištění pro dobu studia 
(zařizuje se přes univerzitu a je v Letter of Enrolment, ale aktivujete si ho až 
v Austrálii), dále potřebujete vyplnit online přihlášku a tu zaplatit (cena cca 600AUD). 
Doporučuji dělat vízum tak 2 měsíce před odletem abyste měli čas vyřídit potřebné 
dokumenty, ale samotné vyřizování pro mě bylo docela rychlé, na stránkách říkají až 
60 dní, ale mě vízum poslali 30 minut potom co jim přišla platba. Vízum máte platné 
od doby vydání a končí asi měsíc po ukončení semestru. Prodloužení víza není 
možné, musíte si zařídit nové, které vás bude stát dalších 400AUD. 
 

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

- Pojištění je OSHC (Overseas Student Health Cover), které musíte mít na pokyny vlády 
(nebo jiné pojištění, které vám platí na dobu studia), toto pojištění se vyřizuje přes 
školu a na QUT je povinné. OSHC u Medibank stojí 300AUD za semestr. 
 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
- Očkování není povinné a při normálním cestování na nic nenarazíte, ale pokud se 

budete zdržovat na severu země v džungli tak se některé vakcíny doporučují 
(Japonská influenza,…), doporučuji se informovat u vašeho lékaře 

 

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

- Tam jsem cestoval přez Korejské aeroliky (Koreanair) a letenka tam a zpět mě stála 

25 000 kč. Bohužel kvůli covidu mě byla letenka zpět zrušena a zpět jsem letěl 

s Qatar Airways cca za 30 000Kč (Cena byla vysoká kvůli Covidu a omezením letů z 

Austrálie) 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Při příletu jsem musel mít vyplněný formulář o kontrabantu, zakázaných látkách, 

ovoci, apod., formulář mi dali v letadle tak jsem ho vyplnil před přistáním. Jinak mi 

zkontrolovali pas a pustili mě dál. 

 



Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- Cestoval jsem sám z letiště, je tam vlaková stanice, která vás doveze do centra města 

a pak kamkoli potřebujete. Do veřejné dopravy je potřeba dotyková karta (nebo 

papírová jízdenka, ale tu kartu budete potřebovat, tak si ji kupte hned po příletu), 

která se dá sehnat na informacích v letové hale a hned vedle je kiosek telefonní 

společnosti kde si můžete koupit SIM kartu pro internet (doporučuji Optus – dobré 

ceny a pokrytí) 

- Alternativně můžete dojednat odvoz přes Univerzitu, ale tomu bych se vyhnul, 

protože je to několikrát dražší než taxík nebo Uber 

- Uber a podobné společnosti jsou velmi aktivní v Austrálii tak doporučuji si stáhnout 

před odletem aplikaci a využít toho, když si budete hledat byt 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

- Ne 

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

- Registrace probíhá jakmile dostanete dopis o přijetí a děláte to ve stejnou dobu jako 
váš studijní plán 

- Omezení není, jenom musíte splnit podmínky danného předmětu 

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

- Pokud vás zajímá biomedicína, tak Travis Klein je výborný profesor a jeho předmět 
Biomaterials byl velmi zajímavý 

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 je podobná stylem přednášky/cvičení/laboratoře, ale konečná známka se 
počítá ze všech věcí které děláte během semestru, takže závěrečná zkouška může být 
jenom 40% známky 

- Celkově předměty (zejména Bakalářské) byly jednodušší než na ČVUT ale všechna 
práce, kterou uděláte za semestr se vám odráží na známce a na zkoušku máte pouze 
jeden řádný pokus a jeden opravný  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
- Kvalita výuky je celkem stejná jako na ČVUT, ale QUT je poměrně nová univerzita tak 

tam mají modernější vybavení 

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

- Na některé předměty jsou skripta, která jsou docela drahá (cca 2500Kč), ale já jsem 
měl pouze materiály, které byly dostupné na webu QUT 



Jaká je vybavenost kampusu? 
- Kampus byl moderní a byla tam posilovna, knihovna, několik restaurací a kino. 

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

- Dostupnost je velmi dobrá, počítače jsou dostupné v Knihovnách, kde se dá i 
kopírovat a tisknout z vašeho studentského účtu, tisk je celkem levný (3Kč za A4) 

- Internet je přístupný přes kampusovou wifi, nebo eduroam 

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

- Ano, je zde studenský klub Exchange Buddies, který pořádá výlety okolo Brisbane a 
rozhodně ho doporučuji 

- Jinak tady jsou jiné studentské kluby do kterých se dá zapsat a poznat místní a 
zahraniční lidi 

- Vše co budete potřebovat vědět o studentském životě vám řeknou první týden 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ano předměty nejsou rozděleny na zahraniční a místní studenty, všichni absolvují 

stejné hodiny, takže záleží, koho dostanete na svých hodinách, ale obecně je to mix 
mezi zahraničními studenty a místními. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Bydlel jsem na 45 Enoggera Road, Newmarket, QLD, 4051. Je to taková ubytovna pro 

studenty stylem, že máte vlastní pokoj s kuchyňkou a společné záchody a sprchy. 
Vlastnil to takový milý pán z Taiwanu a doporučuji, neměl jsem žádné problémy a 
nesnažily se mě okrást, což je poměrně normální, při jednání s realitními firmami 
v Brisbane, tak si přečtěte místní zákony abyste měli vědět co máte dělat. 

- Pro hledání bytu má univerzita doporučené stránky, ale na ty se nespoléhejte, je tam 
hodně realitních firem, které se vás snaží okrást o peníze, osobně doporučuji web 
www.flatmates.com.au , ale i tak buďte opatrní co podepisujete a buďte si vědomi 
svých práv a povinností (informace pro QLD zde:https://www.rta.qld.gov.au/renting) 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
- Pro mě to bylo 180AUD za 18m2 s klimatizací, a tahle cena byla nejlepší s čím jsem byl 

spokojen, můžete sehnat třeba za 150AUD, ale to pak máte za spolubydlící šváby a 
žijete ve zbořenině. 

- Jinak cena pokoje tak 180-230 AUD v okolí 3km od univerzity je normální 

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 QUT nemá, tak musíte do vlastního pokoje, já si zvolil pokoj který pronajímal 
majitel budovy a ne realitní společnost (která se vás bude snažit okrást) protože jsem 
hledal flexibilní smlouvu a on byl jediný se kterým jsem se domluvil aniž bych platil 
peníze navíc nebo měl špatné podmínky smlouvy 



- Internet je většinou zahrnut v ceně bytu, stejně jako voda a elektřina, ale zeptejte se 
předem, protože někdo to nenabízí.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
- Přijel jsem týden před začátkem školy a příště bych to udělal tak 2-3 týdny dopředu 

před odletem. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
- Buď restaurace nebo sám si vařit, na kampusu jsou restaurace a menza pro studenty 

neexistuje 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Ceny potravin jsou o trochu levnější než v ČR, ale víceméně jsou stejné 
- Když půjdete do restaurace očekávejte 150-250Kč za jídlo 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- MHD stojí 1,5AUD za jednu jízdu(po uplatnění 50% studentské slevy), ale záleží jak 

daleko jedete 
- Pěšky můžete, ale očekávejte cestu tak 4 km do školy kopcovitým terénem, 

vzdálenosti ve městě jsou docela velké 
- Já jsem si koupil motorku (cena cca 15000 Kč) a vyplatilo se mi to, prodal jsem ji za 

stejnou cenu při odjezdu a cena benzínu byla 13Kč za litr, celkově mě jízda na 
motorce vyšla na 3AUD na 100km. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Studentskou kartu, kterou zařídíte na studijním 
- Aktivace pojištění, můžete přes aplikaci v mobilu 
- Všechny informace vám sdělí na úvodní přednášce a také máte informace na 

stránkách školy 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
- Ano, byl jsem dvakrát, jednou po autonehodě a podruhé jsem si dělal covid test pro 

cestu domů 
- Po autonehodě jsem dojel na veřejnou Emergency (je veřejná nemocnice a privátní, 

privátní nemocnice jsou pojištěním hrazeny pouze některé, tak když nevíte jděte do 
veřejné), kde mě ošetřily(EKG, kontrola poškození mozku a rentgen) šel jsem domů 
s mikro frakturou chodidla a silničí lišejí. Zranění nebyla vážná a z nemocnice mě 
propustily s berlemi ten stejný den. Celkově péče byla mnohem lepší, než co 
dostanete v ČR. 

- Covid testování proběhlo podobně jako v ČR a celkový přístup byl velmi profesionální 
- Všechny zákroky mi pokrylo pojištění, takže jsem nemusel nic platit 

 
Pracoval/a jste během studia? 

- Ne 

 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

- Jenom to, že na studentské vízum lze pracovat pouze 20 hodin týdně 

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

- Studentské kluby jsou výborné místo, kde poznat lidi a některé také pořádají výlety 
doporučuji MMA klub a Surfing klub 



- Osobně jsem si pořídil motorku a jezdil jsem k oceánu rybařit a surfovat, jestli máte 
rádi vodní sporty, tak Austrálie se vám bude líbit. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- Stipendium a osobní úspory 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
- Okolo 2000AUD (30 000Kč) 

a) z toho stravování 
       -     200 AUD za měsíc 

b) z toho ubytování 

       -    720 AUD za měsíc 
c) z toho na cestování a volný čas 

-  Zbytek za benzín a pivo, alkohol je velice drahý (10AUD za 400ml točeného piva) 
 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 

- Celkově asi 30%, ale měl jsem nečekané výlohy způsobené covidem 

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

- Převodem na účet, asi měsíc po příletu 

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

- Pro ubytování potřebujete Australský účet, kde vám dají automaticky debetní kartu, 
já doporučuji Commonwealth bank 

- Já mám kartu ČSOB a platit se jí tam dalo bez problému, jenom ceny převodu měny 
jsou trochu nevýhodné 

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

- Tisk si student platí sám, jinak jenom pojištění a žádné další poplatky nejsou 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
- Celkem 22 kreditů 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
- Uznány byly všechny 

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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
- Ano byl jsem domluven s vedoucíma ústavu a panem proděkanem 

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



- Vyplníte žádost, necháte podepsat vedoucím ústavů a odevzdáte na studijním, jelikož 
jsem se domluvil s vedoucími ústavu na studijním plánu, tak jsem žádné problémy 
neměl 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
- Confirmation of Study Period,Transcript of Records a Doklad o uznání studia. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Rozhodně pozitivní, bylo velmi zajímavé zažít studentský život na jinné univerzitě 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
- Touhle cestou se mi změnil pohled na svět, bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem na 

vysoké škole udělal a kdybych mohl tak bych jel na celý rok. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
- Podpora byla dobrá, hlavě v době Covid pandemie 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
- Podpora byla také dobrá, neměl jsem za dobu studia žádné problémy 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- Ceny alkoholu v ČR 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
- Nic takového nemám, ale pokud máte nějaké dotazy nebo otázky ohledně života 

v Brisbane napište na rozbytalahev11mail.com 
- A jestli máte pochybnosti o výjezdu do zahraničí tak neváhejte a jeďte, bude to to 

nejlepší co jste v životě udělali. 

 


