
Základní údaje o studentovi
Fakulta: FEL 
Obor studia:  KYR
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:  2. ročník bakalářského studia ( 4. semestr )

Zahraniční škola
Země: Austrálie 
Název zahraniční školy: University of Adelaide 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Faculty of Engineering 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Mr. Jan Schmortte
E-mail koordinátora zahraniční školy: inbound@adelaide.edu.au
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://international.adelaide.edu.au/

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2018/2019 
Začátek pobytu: 16.2.2019
Konec pobytu: 27.7.2019
Délka pobytu v měsících: 6

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Na stránkách Rektorátu ČVUT 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?
https://www.adelaide.edu.au/course-outlines/
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Jazyková zkouška IELTS odpovídající horní hranici B2, výpis studijních výsledků v angličtině. 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Komunikace probíhá elektronicky.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
V angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Studijní plán předmětů v University of Adelaide (UA). 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?
Podepsaný studijní plán v UA, kopii pojištění, finanční dohodu a potvrzení o zápisu do dalšího 
semestru.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano, o vízum jsem žádala elektronicky a obdržela jsem ho velice rychle (do jednoho dne po 
vyplnění internetového formuláře).
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
University of Adelaide doporučuje OSHC pojištění (Overseas student health cover), které stojí 
zhruba $400. Je to nejjednodušší a finančně nejvýhodnější řešení.



Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Ne.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Obě letenky, tam a nazpět, jsem si kupovala u Qatar Airways. Cena činí zhruba 35 000 Kč za 
zpáteční letenku. Cesta trvá zhruba 24 hodin (s přestupem v Qataru). Zpáteční let jsem si ale 
musela přesunout kvůli zkoušce, kterou jsem měla až v poslední den zkouškového období. 
Takže doporučují počkat a koupit si letenku až budete vědět datum poslední zkoušky. 
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Pas a Confirmation of Enrolment. Je nutný být připraven odpovědět na pár otázek typu účel 
návštěvy, zda jste již zemi navštívili, kde budete bydlet atd. 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Na letišti jsem potkala 2 holky, které taky přijely na výměnu v University of Adelaide, které 
navíc bydlely ve stejném ubytování jako já. Do centra města jsme se dostali během 15 minut 
autobusem, který se zastavuje přímo před letištěm.  Taky je možné si zažádat o odvoz z letiště 
na ubytování, který zdarma poskytuje UA přijíždějícím zahraničním studentům 

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.)
Dají se zapsat maximálně 4 kurzy, čemuž se říká full load. Kurzy se vybírají a zapisují předem na
internetu (až dostanete přistup do studijního systému). Kurzy lze změnit až do třetího týdne 
semestru. Většina přednášek se natáčí, takže pokud se nějaké kurzy překrývají, nebude to 
problém. 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Zapsala jsem si předměty které bych musela studovat na FELu ve stejném semestru. Pro 
studenty KYRu bych hodně doporučila APP MTH 3014 (Optimisation III – III znamená 
doporučený rok studia, ale není to nijak zakázaný si tento předmět zapsat dřív) a MATHS 2103 
(Prob & Stats UG). Předměty předpokládají hodně samostudia a domácí přípravy, ale jsou moc 
užitečné.
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.
Předmět se skládá ze cvičení a přednášek jako na ČVUT. Během roku se zpracovává hodně 
projektů, většinou v týmech. Výsledná známka se skládala z výsledků projektů, testů a 
domácích úkolů (cca 30%) a závěrečné zkoušky (cca 70%). Celkem rozsáhlé úkoly a reporty 
nám zadávali do každého předmětu každý druhý týden. Tutoriály (cvičení, během kterých 



společně se spolužáky pracujete na úlohách) jsou každý druhý týden. V některých předmětech
po každé přednášce dostáváte quiz, který musíte vyplnit během několika následujících dnů. 
Počítejte s tím že budete mít několik (3 až 4) přednášek každého předmětu během jednoho 
týdnů, protože jedna přednáška trvá jenom 50 minut. Až uvidíte svůj rozvrh tak se nebojte, že 
vůbec nemáte přestávky a nebudete mít čas doběhnout z jedné budovy do druhé. I když se 
píše že výuka začíná v celou, ve skutečnosti začíná až o 15 minut později.
Před začátkem výuky hodně doporučuji pořádně projít areál školy (prozkoumat budovy a 
místnosti kde budete mít přednášky), je tam spousta zkratek které vám dokážou ušetřit hodně 
času. Před zkouškami studenti mají 2 týdny volna na přípravu (ale ve skutečností miň, protože 
během tohoto období nejspíše budete muset odevzdat několik semestrálek a úkolu). Termíny 
zkoušek si nevybíráte sami ale přidělují se automaticky a nedají se měnit. Zkoušky probíhají 
mimo školu ve speciálním pavilonu mimo město (20 minut autobusem od UA). Každá zkouška 
trvá jenom 2 hodiny, a bylo pro mě těžké stihnout odpovědět na všechny otázky, ikdyž jsem 
třeba věděla jak se úkol řeší. Před začátkem zkoušky máte 10 minut reading time, kdy už 
můžete otevřít složku se zadáním a začít něco psát na papír, který se nekontroluje. Odpovědi 
se píšou do tak zvané blue book.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Škola má perfektní online systém, kde lze získávat všechny materiály (prezentace, poznámky, 
nahrávky přednášek), zároveň se skrze tento systém odevzdávají úlohy a vede klasifikace. 
Na škole jsem potkala vynikající učitele, kteří si vyučovaní opravdu užívali. Studijní materiály 
jsou hodně kvalitní, navíc všechny přednášky se natáčejí, což může byt výhodou před 
zkouškami.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či
jej bylo nutné koupit?)
Žádná skripta se kupovat nemusela. Učitelé nám nahrávali materiály v pdf do studijního 
systému. Obecně mi materiály připadaly kvalitně zpracované. 
Jaká je vybavenost kampusu?
Kampus je moc hezký s krásnými starými budovami. V Central Hubu (obrovská studovna s 
bufetem a restauracemi) je hodně tiskáren, počítačů, tichých zón, místnosti ke skupinovému 
studiu, velká knihovna a studentská kuchyňka, několik kaváren a fastfoodů. Není tu žádná 
menza, ale k dispozici jsou mikrovlnky a toastery ve studentské kuchyňce.  Doporučují tedy 
bud nosit vlastní svačinu  a ohřívat si ji v kuchyňce nebo se projít do Rundle street (50 metru 
od Hubu), protože na jedno jídlo v bufetu utratíte minimálně $10.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 
kopírování)?
Počítače pro studenty jsou po celém kampusu, zdarma k využití. V Central Hubu je spousta 
tiskáren, které můžete používat pomoci studentské karty (na studentské kartičce už předem 
máte 18 dollarů, tisk jednoho papíru černobíle stoji zhruba 18 centu). V Hubu najdete několik 
druhu počítačů, které podporuji jak Windows tak Linux. Ve škole se můžete přihlásit na 
eduroam.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné
studenty?



Ano, škola pořádá spoustu akci pro zahraniční studenty. Dva týdny před začátkem studia 
probíhá Orientation week pro zahraniční studenty, během něhož se pořádá spousta aktivit. 
Tato akce je pak nasledovaná O‘week pro všechny nové studenty University of Adelaide, 
během něhož se budete moci seznámit třeba s kluby které v UA působí (je jich víc jak 100, 
určitě si najdete něco, co vás zaujme). Tyto kluby pak organizují svoje akce pro členy. Členství 
je bud zdarma nebo stoji do 20 dolaru. Vybrala jsem si Mountain Climbing Club (není to jenom
o lezení po skalách, organizuji hodně výletu a tak zvaných bush walku), Adept (kde jsem 
pracovala na zajímavém studentském projektů) a Competetive Programming Club. 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Ano.

Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
University of Adelaide doporučuje studentské ubytování Urbanest, které se nachází 2 minuty 
pěšky od školy.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
$ 345 tydně.
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)
Bydlela jsem ve sdíleném bytě s dalšími 4 zahraničními studenty z University of Adelaide. Měla
jsem vlastní pokoj a koupelnu, ale měli jsme společnou kuchyni. Ubytování jsem zvolila 
především kvůli lokalitě. Bydlela jsem 2 minuty pěšky od školy a kousek od centra města. 
Budova má vlastní posilovnu, study rooms, media room, společenské místnosti, pořádají se 
různé aktivity pro zahraniční studenty, a bydlí zde pouze studenti. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Ubytování jsem si zařídila s velkým předstihem (hned po obdržení víza) protože jsem chtěla 
mít jistotu, že budu mít kde bydlet, až přijedu. Ale mnozí moje kamarádi si vybírali ubytování 
až na místě, chodili od ubytování k ubytování a hledali, co jim nejvíce vyhovuje. Navíc, 
univerzita nabízí pomoc s hledáním ubytování. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Většina studentů si vaří sama. Případně chodí do restaurací v kampusu. Každý pracovní den, až
na pondělí, od 8 am University of Adelaide organizuje pro studenty snídaně zdarma v Union 
House.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Potraviny jsou dražší než v Česku, přibližně dvakrát vyšší. 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
MHD je celkem drahé.  Přímo v Central Hubu si můžete pořídit zlevněné jízdné pro studenty. 
Podle času kdy jedete platíte buď $1 nebo $1.85. Adelaide je hodně malé město, takže není 
problém se dostat skoro kamkoliv uvnitř města pěšky. Pokud jedete mimo město, může to být 



celkem náročné.  V Austrálii většina lidí spoléhá na vlastní auto a městská doprava není tak 
rozvinutá.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Pořídit si studentskou kartu.
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?
Maximálně 40 hodin práce za dobu 2 týdnů.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Doporučují se připojit k několika studentským klubům (např. Mountain Climbing Club), 
pořádají skvělé výlety a seznámíte se tak s místními studenty. V Adelaidě je spousta muzei, 
které se nachází hned vedle vysoké školy. Pořad se konají koncerty a umělecká představení. 
Doporučují výlet na Mount Lofty, do přírodního parku Morialta a Kangaroo Island.

Finance

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Rodiče, vlastní úspory, stipendium.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
$ 2000
a) z toho stravování
$ 300
b) z toho ubytování
$ 1500
c) z toho na cestování a volný čas
$ 100
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
20%
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
79 500 Kč během prvního měsíce v Austrálii, 3 000 Kč po návratu. Vyplácí se na bankovní účet.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty)
Po celou dobu pobytu jsem používala českou platební kartu.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?
Ne.

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?



Každý předmět činí 3 unity. Měla jsem celkém 4 předměty a získala jsem tedy 12 unitu, což je 
maximální možný počet během jednoho semestru. (12 units - 100% of a full-time semester 
load), přičemž 12 units = 30 ECTS.
Zapsáné předměty: COMP SCI 3007 (Artificial Intelligence UG), ELEC ENG 3101 (Control), APP 
MTH 3014 (Optimisation III), MATHS 2103 (Prob & Stats UG).
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
Všechny dostudované předměty za kredity ekvivalentní předmětům, jež bych musela studovat 
na FELu.
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
Povinné.
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
Ano, studovala jsem předměty předem schválené a zapsané ve studijním plánu.
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Nutno získat podpis srovnávacího archu vedoucími kateder u povinných předmětů a následně 
arch odevzdat na studijní oddělení. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Bylo skvělé studovat velmi podobné předměty, které studuji v Česku, ale v angličtině. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Austrálie je nádherná země a Adelaide je velmi přátelské město pro studenty. Jsem velice ráda,
že jsem si pro svůj pobyt zvolila právě University of Adelaide. Věřím, že mě celá tato zkušenost 
velice obohatila v mnoha ohledech, jako třeba dennodenním užíváním cizího jazyka nebo 
získáním spousty přátel na celý život. Teď se cítím mnohem komfortněji v komunikaci v 
angličtině.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky
Výborné.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky
Výborné.
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Rozhodně ano.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Univerzita nabízí výměnným studentům jen omezený počet předmětů (4).
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