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Web zahraniční školy pro výměnné studenty http://www.global.hosei.ac.jp/en/programs/exc
hange/

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2018/2019
Začátek pobytu: 01/04/19
Konec pobytu: 31/07/19
Délka pobytu v měsících: 4

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
   Na portal.cvut.cz a od starších spolužáků.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?
   Na webových stránkách Hosei University 
http://www.global.hosei.ac.jp/en/programs/exchange/coursedescriptions/
Vybírat lze z ESOP kurzů, ale taky z GIS, GBP, SCOPE atd. V Japonsku vám před začátkem škole 
(během orientačního týdne) dodají rozvrhy na daný semestr a přesné časové rozpisy v papírové 
podobě.
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
   Certifikát z angličtiny, Certifikát zdraví (lékařské vyšetření a speciálně rentgen hrudníku), doklad o 
tom, že máte na účtu dostatek peněz (480 000 jenů, hlavně kvůli koleji), Transkript známek z 
domácí univerzity, Studijní plán (Hosei formulář), kopie pasu a indexová fotografie.
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
   Všechny dokumenty se nahrávají prostřednictvím webové stránky, kterou vám zaměstnanci školy 
pošlou na e-mail. Všechno je to uvedeno na webových stránkách Hosei University.
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 (ČVUT formulář)
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?

http://www.global.hosei.ac.jp/en/programs/exchange/coursedescriptions/


   Studijní plán, Potvrzení o pojištění a Potvrzení o zápisu do dalšího semestru.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
   Ano. Zahraniční škola vám pošle Zvací dopis (na základě vaší odeslané přihlášky) a Certificate of 
Elegibility. S těmitu dokumenty půjdete na Japonskou ambasádu, tam vyplníte nějaké papíry (nutno
už znát svoji budoucí adresu v Japonsku a číslo letu apod.). Ambasáda vízum vyřídí asi do pěti 
pracovních dní, jsou velmi rychlí.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
   Hosei University vám zařídí japonské zdravotní pojištění hned po příjezdu (je to povinné). Ale 
ČVUT myslím vyžaduje pojištění už pro finanční dohodu... já nakonec měla české i japonské 
pojištění.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
   Ne.

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

   Cena za jednosměrnou letenku asi 10 000 – 15 000 Kč, ideálně kupovat s co největším předstihem.

Procedura na hranicích - co mít u sebe?

   Vízum a pas. Do Japonska se nesmí vozit určité léky (pseudoefedrin) a potraviny, doporučuji 
nastudovat si ten seznam zakázaných položek. (na webových stránkách Japonské ambasády asi)

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.

   Škola nabízí, že vaši japonští „buddy“ studenti vás vyzvednou na letišti a odvezou na kolej. Na 
všechno zařizování vám pošlou e-maily.

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.)
Zápis do kurzů probíhá v prvních dvou týdnech semestru. Na internetu je možné získat předčasný 
rozpis předmětů a jejich rozvrh, ale finální rozvrh dostane až v Tokiu během orientačního týdne 
(týden před začátkem semestru). První dva týdny můžete chodit na jakékoli hodiny se vám zachce, 
abyste si je vyzkoušeli a zjistili, jestli vás ten předmět bude bavit. Deadline pro registraci předmětů je 
dva týdny po začátku semestru, studijní oddělení vám pošle excel tabulku, vy to vyplníte a pošlete 
jim to zpátky. Přednostně se vám nabízejí předměty programu ESOP (všeobecné předměty), ale 
můžete vybírat i z programů GIS atd. Předměty na katedře architektury jsou jen v japonštině (kromě 
ateliéru).
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Doporučuju předmět Tokyo Tales – o historii a vývoji Tokya, o různých čtvrtích a jejich specifikách. 
Vyučuje ho Heide Imai, vystudovaná architektka.
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.
Trochu se to podobá střední škole. Třídy o zhruba 20 lidech, na každou hodinu máte malý domácí 
úkol (napsat třeba 400 slov text nebo přečíst text) a ty se průběžně hodnotí. Ve většině předmětů se 
dělá nějaká finální práce (seminárka, prezentace). Oproti ČVUT poměrně hodně čtení a psaní. Ale 
nároky nejsou tak vysoké a kvalita výuky mi přišla horší než na mojí fakultě – ale měla jsem 
předměty, které s mým oborem vyloženě nesouvisely. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Předměty mi přišly horší, ateliér srovnatelný. Předměty jsou hodně obecné pro studenty různých 
zaměření, ale rozhodně je prospěšné si rozšířit obzory a studovat chvíli předměty, které jsou úplně z 
jiného oboru. Ateliér byl komorní (7 studentů, 2 učitelé) a konzultace byly poměrně kvalitní, bohužel 
polovina semestru se stráví researchem a na samotný návrh tak zbývá asi měsíc a půl.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Na japonštinu jsem si musela koupit učebnici, na ostatní předměty vyučující materiály zajišťovali – 
prezentace, čtení.
Jaká je vybavenost kampusu?
Dostačující. Tři menzy, dva obchody (což je super), počítače v několika budovách, místa pro 
samostudium, ateliér pro architekty, tiskárny na chodbách, automaty... Japonsko je všude dobře 
vybaveno.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku
a kopírování)?
Všechno je v kampusu dostupné, v ateliéru se dá tisknout a skenovat zadarmo, tiskárny jsou v 
Japonsku v každém obchodě 7 Eleven. Já používala vlastní notebook.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?
Pár úvodních party, občas akce typu čajový obřad nebo ukázka tradičního japonského divadla.
Možnost konverzovat v japonštině, angličtině, němčině, ruštině a dalších jazycích s místními a 
výměnnými studenty. Bohužel nebyly organizovány žádné výlety.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
V ateliéru se mnou byli jen Japonci a Čínané, byla jsem tam jediný výměnný student.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Na koleji – samostatný pokoj, sdílené koupelny, sprchy, toalety, jídelna.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
8000 Kč (40 000 jenů) + poplatky (cca 5000 jenů)
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)
Samostatný pokoj na koleji – asi 8 m2, základní vybavení (postel, skříně, stůl) a kabel na internet. 
Společné koupelny, sprchy, pračky, vysavače na vypůjčení. Součástí mé koleje byla i jídelna a snídaně 
a večeře šestkrát za týden v ceně koleje. Koleje rozdělené na dívčí a chlapecké, celkem přísná 
pravidla (večerka – po půnoci se na kolej nedostanete), ale nejnižší cena a dobrá lokalita relativně 
blízko školy. Nutnost japonské redukce pro elektrické zásuvky.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Škola nabízí kolej, myslím že hned s přihláškou lze zaškrtnout tuto možnost. Nebo si sehnat bydlení 



sám na sebe – ale to je v Japonsku celkem složité.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
V kampusu jsou tři menzy, ceny okolo 60-100 Kč (300-500 yenů). Dále jsou všude kampusu obchody 
typu 7 Eleven a Family Mart, kde se dají koupit hotová jídla atd. V Tokyu je hodně restaurací, jídlo je 
většinou cenově dostupné.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Celkem podobné, asi tak o 10-20% dražší. Záleží na typu zboží (třeba jablka jsou tu dražší). Ale
překvapivě nízké pro Japonsko.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Vlaky, vlaky, vlaky. Jako student si můžete zařídit Commuter Pass navázaný na kartu Pasmo, což 
vychází značně levněji. Tokyo je rozdělené na zóny a podle zóny platíte cenu lístku na metro – např. 
240 yenů atd. Protože je Tokyo tak velké, tak se nevyplatí jezdit ničím jiným než vlakem (metrem). 
Ale autobusy tu jsou taky a lidi jezdí i na kole.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Všechno víceméně oragnizuje škola – hned první den si vezmou váš pas a zařídí povolení k 
pobytu na japonské radnici a pojištění, které zaplatíte později. Nutno zařídit si japonskou SIM 
kartu – škola s tím pomáhá. Japonští „buddy“ studenti vám pomůžou zařídit si kartu na 
japonskou MHD (Commuter Pass, buď Pasmo nebo Suica). 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Ano, zubařské. Japonská pojišťovna hradí 70% ceny a moje zubařské ošetření vyšlo velice levně.
Pracoval/a jste během studia?
Ne.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Musíte si k tomu vyřídit papíry. Neřešila jsem. Japonské studijní oddělení může poradit.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Cestování po Japonsku – vlaky jsou dost drahé, ale stojí to za to. Tokyo je jedno z největších měst na 
světě, vždycky se tu dá něco dělat a je to hrozně zajímavé místo. Každý si tu může najít vlastní 
zábavu.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Finanční stipendium a vlastní úspory, úspory rodičů.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
85 000 jenů
a) z toho stravování
30 000 jenů
b) z toho ubytování
45 000 jenů
c) z toho na cestování a volný čas
10 000 jenů
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
76.50%
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Většina peněz cca 2 týdny po začátku pobytu.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty)



Používala jsem český účet vedený v eurech. Samozřejmě vám účtují za každý výběr z bankomatu. 
Bankomaty pro výběr z mezinárodních karet jsou např. v obchodech 7 Eleven, Family Mart apod. 
Zařizovat účet v Japonsku je asi dost náročné. Platí se hlavně v hotovosti, karty tu moc neletí. Ale dá 
se platit metro kartou Pasmo nebo Suica.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?
Platí se za pojištění.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
 23
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
 23
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
   Ateliér jako povinný předmět, ostatní předměty jako povinně volitelné (stáž).
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?
 Na studijním oddělení fakulty předložit Transkript známek ze zahraniční univerzity plus 
Žádost o uznání předmětů, vyřídit Doklad o uznání předmětů v zahraničí a poslat na rektorát.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
   Transkript známek ze zahraniční univerzity, Doklad o uznání předmětů v zahraničí.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Japonský ateliér byl zajímavý a přínosný pro mě byl zejména proto, že to byl „safe space“ pro 
experimentování a zkoušení úplně nových taktik a technik. Zadání bylo skvělé a navrhovat pro 
parcelu v Tokyu byla velká zábava. Ostatní předměty nesouvisely vyloženě s mým oborem 
architektury, nicméně jsem se v nich dozvěděla zajímavé věci a vlastně bylo celkem užitečné věnovat 
se pár měsíců úplně jiným akademickým oblastem. Já jsem se zaměřila na sociální a urbánní 
problémy, musela jsem hodně číst a psát anglické eseje, taky jsme v hodinách diskutovali. Zlepšila 
jsem si akademickou angličtinu, psaní i diskutování a nahlédla jsem do jiných oborů a způsobu, jakým
se vyučují a jak v nich studenti prezentují apod. a to považuji za přínosné.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Bydlet půl roku v Japonsku mi do jisté míry změnilo život a budu na to vzpomínat ještě hodně let. 
Brutální konfrontace s kulturou, která má kořeny úplně jinde než ta moje, mě nutila skoro každý den 
přemýšlet nad původem věcí a zvyků a zvažovat ke všemu alternativní scénáře. Nastavilo mi to 
zrcadlo i pro českou kulturu a můj život v Praze. Člověku se v hlavě urovnají jisté věci a priority se 
celkem pozmění. Ze začátku je taky velkou výzvou všechno to zařizování a byrokracie v japonštině a 
zorientovat se v Tokyu, takže člověk si procvičí svoje organizační schopnosti. Za největší přínos 
považuju to, že jsem viděla Evropu zvenku, z úplně jiné perspektivy. Existují různé pohledy a 
interpretace světa a v různých částech světa se řeší různá témata a problémy, které třeba my v 
Evropě tolik nevnímáme. Studijní pobyt mi tedy „rozšířil obzory“, jak píše každý druhý student na 
přihlášku, přesněji řečeno mě donutil uvažovat o problémech, o kterých jsem předtím ani nikdy 
neslyšela.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky
10/10



Ze začátku se člověk musí trochu zorientovat, ale většina informací je přehledně uvedena na 
internetu nebo se dá v pohodě komunikovat po e-mailu atd.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky
10/10
Doporučuji ze začátku strávit čas zkoumáním webových stránek japonské univerzity.
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Minulý semestr jsem absolvovala Erasmus pobyt v Nizozemí. Mám zájem o pracovní stáž v zahraničí v
posledním ročníku studia.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Strávit půl roku v Asii je neopakovatelná a vzácná zkušenost. Oceňuji, že jsem vůbec tuto možnost 
měla. Největší přínos pro mě bylo vidět kompletně odlišnou kulturu, která s tou evropskou nemá 
skoro nic společného, a naučit se v tomhle prostředí žít. Tokyo je neuvěřitelné město, které mě velice
inspirovalo a strávila jsem hodně času jeho zkoumáním a přemýšlením o japonském urbanismu. 
Naučila jsem se hodně o japonské architektuře a urbanismu, ale nejvíc mě překvapovalo, jak je 
japonská společnost odlišná a jaké jsou tu různé společenské problémy.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Ne.
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
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