
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta stavební    

Obor studia: Vodní hospodářství a vodní stavby   

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

 

Zahraniční škola 
Země: Peru  

Název zahraniční školy: PUCP  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Ingeniería Civil  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Narda Anton  

E-mail koordinátora zahraniční školy: exchange@pucp.edu.pe  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.pucp.edu.pe/en/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 16.8.2019  

Konec pobytu: 18.12.2019  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Od spolužáků, kteří vyjeli a od vyučujících.  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?  
https://www.pucp.edu.pe/en/ 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Zvací dopis, pojištění na celou dobu pobytu, studijní plán před výjezdem, potvrzení o zapsání 
do následujícího semestru 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  
Elektronicky  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině/španělštině 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Žádné 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Zvací dopis, pojištění na celou dobu pobytu, studijní plán před výjezdem, potvrzení o zapsání 
do následujícího semestru 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

 



Ne, turistické vízum platí po dobu 90ti dní (vízum je automatické, není třeba žádat). Nejlepší 
je naplánovat si to tak, aby se do 90ti dní pobytu vycestovali ven ze země a tudíž se 
turistické vízum obnovilo. Jinak se v Peru musí na imigrační kancelář a požádat o změnu víza 
ze turistického na studentské (cca 1000,- korun), nebo se při odletu zaplatí pokuta. Pozor! 
Všude je uvedeno, že pokuta je 1 dolar za každý den po uplynutí doby turistického víza, cena 
je však 1.2 dolaru za den.  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;  
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Speciální pojištění není třeba, já využil pojištění, které se dá zakoupit k debetní kartě ve Fio 
bance. Limity jsou nízké, ale měsíční platby také (ani ne 100,- na měsíc).  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Do Peru není očkování povinné, pouze doporučené.  

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

Letenky jsme kupovali za cca 25 000,- několik měsíců dopředu, čím dříve se zakoupí, tím 
lepší je cena (většinou). Osobní zkušenost – radši si trochu připlatit za kvalitní spoj, než se 
trápit například změnou letiště (my jsme v Londýně přejížděli z letiště na letiště v noci – 
sháněli jsme spoj mezi letišti, potom několik hodin čekali na opravdu hnusném letišti 
(Gadwick), cena za autobus, občerstvení etc. se nahromadí).  
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Úsměv, kartáček na zuby a pas.  
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 
 
Peruánský Uber se jmenuje Beat, hned po přistání jsme aplikaci stáhli a nechali se odvézt na 
naše ubytování. Je to nejlevnější a nejpohodlnější, danou aplikaci jsme používali v podstatě 
denně i dále po zbytek pobytu, alespoň v Limě, v ostatních městech služba nebyla dostupná 
a používali jsme klasické taxíky.  

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Neměnil – psal jsem diplomovou práci a žádný další předmět jsem neměl.  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
O možnosti změny nic nevím, samotný zápis je ale otravný – jednalo se o několik hodin 
byrokracie s ostatními výměnnými studenty. Jednalo se o první týden semestru.  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Moje osobní zkušenost s doktorkou Iris Domínguez byla vynikající a doporučil bych ji 
každému, kdo studuje vodařinu.  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nebyla.  
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 



Na kurzy jsem nechodil, pouze jsem psal diplomovou práci a konzultoval s vedoucím práce 
v Peru. Nemohu posoudit způsob výuky.  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Viz výše.  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
V rámci materiálů k psaní diplomové práce – vedoucí práce byla velmi nápomocná a poskytla 
mi mnoho podkladů, další podklady byly nalezeny v univerzitní knihovně, zbytek podkladů byl 
nalezen online pomocí přístupových údajů ze ČVUT. Naše univerzita má spoustu přístupů 
k vědeckým článkům a zdrojům. Škoda, že jsem se toto dozvěděl/dohledal si to sám, až 
v posledním semestru studia.  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Obsahuje občerstvení, dobrá káva, klasickou školní jídelnu. Atmosféra kampusu je velmi 
sympatická. Okolí školy sice není tak hezké, ale je tam dost restaurací s dobrým jídlem.  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Přístup k internetu je po celém kampusu, vlastní notebook je však spíše nutnost. Možnosti 
tisku a kopírování jsou zbytečně obtížné. Vyplatí se, pokud je potřeba tisknout často.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, spousty. Doporučuji najít si skupiny na WhatsApp a Facebook – optat se buddyho a 
přidat se do nich, každý týden minimálně jedna akce byla naplánována - taneční kurzy, výlety, 
párty etc.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
S místními studenty jsem se tolik do kontaktu nedostal, vlastně hlavně na různých večírkách. 
Obecná zkušenost s místními studenty je však vynikající – hrozně příjemní a vstřícní lidé.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V Miraflores, ubytování nalezeno přes AirBnb.  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Zhruba 20 000,-. Cena je na místní poměry velmi vysoká, doporučuji neuspěchat to a 
opravdu důkladně hledat na místě – například na první týden si najít jen AirBnb a důkladně se 
seznámit s prostředím a najít si dobré bydlení.  
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) 
Prostorný byt v nejrušnější části města blízko od oceánu. Plně vybavený. Lokalita byla 
vybrána kvůli atmosféře a komfortu – chodili jsme často surfovat, tak jsme chtěli být u 
oceánu. Bohužel jsme byli daleko od školy, avšak vzhledem k tomu, že jsme tam dojížděli 
pouze konzultovat a čas jsme si vždy určili dohodou, tolik nás to neobtěžovalo.  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 



Koupili jsme dopředu ubytování přes AirBnb na celý pobyt. Což byla chyba, protože jsme 
potom hledali jiné ubytování, co by nám vyhovovalo více a musel jsem všechno složitě rušit a 
řešit přes AirBnb. Doporučuji udělat nejdříve krátkodobou rezervaci a na místě si projít 
možnosti.  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Každá restaurace má odpolední menu, v ceně je většinou pití a hlavní jídlo (mají obrovské 
porce), většinou se člověk vejde do 100 korun (v přepočtu).  
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Levnější než v ČR (ovoce, maso, mořské plody a ryby). Chybělo mi dobré pečivo, pomazánky, 
sýry. Ty byly buď drahé, nebo ne moc dobré.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD je divočina, ale super zkušenost, kolo je dostupné na každém rohu (ve formě Rekola), 
pěšky se dá chodit všude, ale není to příjemná zkušenost (hrozně moc smogu, zácp a hluku). 
Cena za MHD jsou opravdu přívětivé, taxi jsou dražší, ale mnohem rychlejší a pohodlnější.  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Pouze dokumenty do školy – ke studiu.  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Neměl.  
Pracoval/a jste během studia? 
Nepracoval.  
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím.  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Gastronomie, sportování (hlavně surfování), lezení na umělých stěnách je obtížné, ale lze se 
tam takto seznámit s místní komunitou, najít přátel a jezdit lézt ven do přírody (lezecké stěny 
jsou Pirqua a BaseCamp, nic jiného tam není). Kultura – minimálně v Miraflores se dá každý 
týden najít něco nového – výstavy, živá hudba, trhy etc. A hlavně cestujte! Peru je obrovské a 
rozmanité, 4 měsíce byly příliš málo na tak úžasnou zemi.   

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?  
Peníze ze stipendia byly obrovským plusem, většinu ostatních zdrojů poskytli rodiče.   
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Popravdě moc nevím, jednorázové výdaje na cestování (např. týden strávený v Cuscu) mi 
hodně zamávali s průměrem, plus jsem pobyt absolvoval s přítelkyní a víceméně všechny 
výlohy jsme měli napůl).  
a) z toho stravování 
Na jídle jsme nešetřili, 5 až 7 tisíc měsíčně na člověka.  
b) z toho ubytování 
Jak je zmíněno výše, 10 tisíc na člověka, 20 tisíc dohromady.  
c) z toho na cestování a volný čas 
V průměru bych řekl 10 tisíc měsíčně 



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Vzhledem k ceně ubytování a výlohám za cestování mi stipendium nepokrylo veškeré výdaje. 
Kdybych však byl skromnější, stipendium by s největší pravděpodobností pokrylo 100% výloh.  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Celou částku, krom 3 tisíc, jsem obdržel předem na účet, zbytek peněz jsem dostal ke konci 
pobytu.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Karty od Komerční banky mají nejlepší kurzy pro placení v Peru (vyzkoušeli jsme Fio banku, 
Equa banku a Českou spořitelnu). Platí se tam skoro výhradně Visa a občas byl problém 
zaplatit neperuánskou kartou – hlavně při online platbách (zaplacení telefonu, kina). Spíše 
bych doporučil zařídit si účet v Peru, ale nevím jak moc obtížné by to bylo.  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Nepamatuji si žádné výlohy.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 kreditů za diplomovou práci od ČVUT.  
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Veškeré kredity byly uznány.  
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Neodpovídám.  
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? 
Zástupce proděkana doktor Dočkal je opravdu vstřícný a nápomocný člověk, který zahraniční 
pobyty podporuje. Setkal jsem se z jeho strany pouze s dobrou vůlí.  
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Ty, které byly nutné pro přijetí. Plus jsme se museli nechat vyfotit přímo na místě – 
k vytvoření studentské karty.  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Vidět fungování zahraniční soukromé školy v rozvojovém státě je zajímavé a přínosné. 
Pozorovat rozdíly – ať již v přístupu vyučujících, přístupu studentů i v dostupnosti zdrojů, 
kvalitě kampusu etc. Z odborného hlediska jsem byl schopen ocenit kvalitu naší výuky 
(například z hlediska zpracování projektů a kladený důraz na jejich formální stránku) a získat 
vhled do fungování vodařský projektů v Peru.  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 



Neocenitelné životní zkušenosti – počínaje zdokonalením španělštiny (kterou jsem již uměl 
před odletem), přes získání trpělivosti při jednání s latinskoamerickou náturou, úžasné 
gastronomické zážitky až po nové přátele a vzpomínky.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Informace i podpora výtečná, hlavně musím zmínit paní magistru Kateřinu Boškovou, která 
byla po celou dobu pobytu vstřícná, vše připomínala a obecně se o nás skvěle starala.  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Velmi dobré – v osobním kontaktu jsou všichni vstřícní a snaží se pomoci, psané podklady 
občas obsahují chyby – viz třeba cena pokuty za překročení doby trvání turistického víza. 
Hodnocení za B.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Samozřejmě, okamžitě bych letěl znovu, víceméně kamkoliv.  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Zkušenosti, vzpomínky, kontakty.  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Bohužel nevedu.  


