
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Strojní  

Obor studia: Letadlová a kosmická technika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník magisterského programu Letectví a 
kosmonautika 

 

Zahraniční škola 
Země: Singapur  

Název zahraniční školy: Nanyang Technological University (NTU)  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Mechanical and Aerospace Engineering 
(MAE) 

 

Koordinátor zahraniční školy: GEM Trailblazer  

E-mail koordinátora zahraniční školy: gem-trailblazer@ntu.edu.sg  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.ntu.edu.sg/, 
https://venus2.wis.ntu.edu.sg/GEMT/Student/StudentLogin.aspx 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 6. srpna 2019  

Konec pobytu: 6. prosince 2019  

Délka pobytu v měsících: 4 (5 měsíců i s cestováním)  

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

Informace jsem povětšinou získal z doslechu během studia na ČVUT, dále existuje několik 
platforem a cest přes které může student získat informace. Já jsem nejvíce čerpal z fb 
stránek https://www.facebook.com/zahranicnivyjezdycvut, kde se studenti mohou dozvědět 
o různých eventech, na kterých právě získat více informací, doptat se koordinátorů apod. 
Vše je pak nejlépe vysvětleno na https://portal.cvut.cz/, kde jsou vypsány všechny potřebné 
dokumenty a výjezdy a všechny nezbytné a doplňující informace. 

 

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

NTU content of courses https://wish.wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

Vše je podrobně vysvětleno na portálu ČVUT, pak také v kartě studenta 
https://mobility.cvut.cz/. Studijní koordinátorka z ČVUT podá včas všechny informace o 
všech potřebných dokumentech. Pokud si dobře pamatuji hlavními přijímacími kritérii jsou 
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prospěch, dosažení hranice 15 bodů z jazykového testu a úspěch při pohovoru v cizím jazyce 
(angličtina). 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

Zprvu jsou potřeba nějaké dokumenty pro ČVUT, to vše se řeší přes koordinátorku, která 
včas podává všechny informace. Co se týče dokumentů už přímo pro NTU, student se 
přihlašuje přes webové rozhraní do systému pro studenty, kde se, jak podává přihláška, tak 
se zde vyplňují všechny osobní údaje a také se zde řeší výběr a zápis předmětů. Odkaz a info 
od NTU přijde ve zvacím emailu ke konci února. Přihlášku je pak potřeba vyplnit do konce 
března. 

https://venus.wis.ntu.edu.sg/NG_APP/Pages/Login.aspx  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 

Angličtina 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Jaké 
dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu ČVUT? 

Studijní plán předmětů, důležité je také se zapsat do dalšího semestru a nechat si vytisknout 
zápisový list. 

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

Občané ČR mohou vstupovat na území Singapuru bez víza s platným cestovním dokladem, 
pasem. Při příjezdu dostane občan ČR cestovní vízum na dobu 90 dnů, během této doby se 
na území kampusu NTU vyřeší všechny potřebné formality pro vydání studentského víza, 
které je platné po celou dobu studia. Více informací o vízu do SG a dále pak i ostatních 
zemích, následně pro cestování po jihovýchodní Asii, je dobré si najít na stránkách 
ministerstva zahraničních věcí, kde jsou aktuální informace. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/singapur/cestovani/visa.html 

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

Využil jsem cestovního pojištění asociace ISIC, která spolupracuje s pojišťovnou Uniqa. 
Pojistit jsem se nechal na dobu jednoho roku, neboť jsem nejprve odjel na MBD do 
Singapuru a poté na Erasmus+ program do Francie, takže se mi pojištění hodilo na oba 
výjezdy. Cena byla 2700CZK za základní pojištění, připojištění rizikových sportů stojí dalších 
1000CZK, pak lze také připojistit zavazadla apod. za další poplatek. Já jsem si zřídil pouze 
ppjištění základní, neměl jsem v plánu být nemocný nebo se někde zranit. Pojištění jsem 
naštěstí využít nemusel, ale myslím, že by vše fungovalo v pořádku. Během semestru jsem 
jezdil na kole, motorce, wakeboardu atd. s klidem v srdci. NTU vyžaduje ještě jejich školní 
pojištění, které musíte mít tak jako tak, zřizuje se automaticky po zaplacení jednoho 
z poplatků. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

Myslím, že velice záleží, kam chce člověk na asijském kontinentu cestovat, já jsem cestoval 
tak přiměřeně a pro jistotu jsem si nechal naočkovat vše co je doporučené, neboť cestuji 
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celkem často. Od dětství jsem naočkován proti tuberkulóze, meningitidě, žloutence typu A i 
B, kvůli Asii jsem se dále nechal očkovat proti vzteklině a břišnímu tyfu. Podrobné informace 
Vám podá lékař. https://www.ockovani-zahranici.cz/ 

 

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

Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Tam: Etihad Airways, z Prahy s přestupem ve Frankfurtu a Abu Dhabi, cena cca 11000CZK 

Zpět: Thai Airways, z Bangkoku přímo do Vídně, cena cca 8000CZK 

Letenky je dobré kupovat přibližně s měsíčním předstihem. Pokud budete vědět kolikátého a 

odkud chcete letět zpět, je také dobré si koupit zpáteční letenku, ušetří se tak dost peněz. 

Pokud ovšem nevíte odkud poletíte zpět, po skončení semestru budete chtít např. cestovat, 

doporučuji jednosměrnou, je to dle mého jednoduší, co se týče zavazadel, ovšem pak je zase 

potřeba počítat s poplatky v úschovnách zavazadel a také poplatky za check-in zavazadlo.  

Tip na cestu z letiště: Je dobré si stáhnout aplikaci Grab, kterou lze využít ve většině zemí 

Asie, jedná se o podobnou appku jako je např. Uber. Z letiště se tak s ní dá jet zhruba za 

20SGD. Další možností je využití metra, kdy cesta z letiště na stanici, ze které jezdí autobus 

na kampus, stojí cca 2SGD. Podle mě je lepší po tak dlouhém a vyčerpávajícím letu jako je do 

SG využít Grabu, člověk má velká zavazadla a trmácet se s nimi v hromadné dopravě po 15 

nebo 20 hodinách v letadle není úplný med, řidič Vás navíc vysadí hned před Vaší residencí, 

takže nebudete muset po kampusu chodit s kufry a hledat kde bydlíte. Cesta autem vyjde 

přibližně na 30 minut, cesta metrem a pak autobusem na skoro 2 hodiny.  

Na letišti je také dobré si hned koupit simkartu. Zde je užitečný odkaz na přehled simkaret 

pro long term travellers: https://trevallog.com/best-prepaid-sim-card-singapore/ Já si 

zakoupil od StarHub, za 50SGD, která je na 180 dní. Dostanete kartu s 50SGD kreditem, na 

prvních 10 dní máte volných 100GB dat a také nějaké volání mám dojem, po uplynutí 10 dní 

si následně můžete jednoduše přes aplikaci dokupovat balíčky dat, pokud budete používat 

WiFi na kampusu, měl by Vám tenhle kredit stačit na celý semestr. 

Kartičku na metro/bus si nekupujte, na kampusu totiž dostanete studentskou kartu NTU, 

která funguje jako tato EZ-Link karta na metro/bus, takže byste pak zbytečně měli jednu 

navíc. Studentská karta se dá dobít buď v kampusu v 7Eleven hotově anebo v jakékoli stanici 

metra bankovní kartou - u automatů na výdej lístků a pro dobití karet. 

Na letišti mít u sebe pas, letter of acceptance, vyplněnou bílou kartičku, co Vám rozdají 

v letadle. 
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Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

Ano, pár předmětů jsem pozměnil. Všechny změny v dokumentech se dají jednoduše vyřešit 
po příjezdu do ČR. 

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

Vše probíhá skrze webové rozhraní, jak jsem již psal. Některé kurzy nejsou Exchange 
studentům dostupné, existuje na to PDF soubor. Je dobré se do SG hlásit jako undergraduate 
student, a to i když už studujete magisterské studium, což je graduate. Jako undergraduate 
student máte totiž daleko větší výběr předmětů a můžete si vybrat také předměty pro 
graduate studenty, opačně to bohužel nelze. 

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

Computational Fluid Dynamics (Dr Basman Elhadidi – skvělý profesor, jeden z nejlepších, 
kterého jsem kdy měl). Dále pak jakýkoli jazyk, učitelé jazyků jsou na NTU velice schopní, na 
každou hodinu jazyků jsem se velice těšil (francouzština – profesorka Sophie Herlin). Dále 
jsem pak slyšel, že Základy robotiky jsou také skvělé, ale jsou většinou plné, já se do kapacity 
nevešel. 

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. 

Na NTU jsou u většiny předmětů zpracovány velmi pěkně studijní materiály, které jsou 
jednoduše dostupné na školním portálu, kde student vidí jak všechny své kurzy, tak již 
zmíněné studijní materiály, známky, projekty, testy. Co se týče přístupu k výuce, jde na NTU 
především o samostudium a práce na semestrálních pracích, které zaberou dost času. Dále 
jsou pak nahrávány všechny přednášky, které si pak student může kolikrát chce znovu 
přehrát, pokud mu nějaká přednáška utekla, nebo z nějaké její části něco nepochopil. Je to 
velice užitečné, pokud jste třeba nemocní, nebo třeba jen zaspíte. 
 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 

Vzhledem k tomu, že dle QS world university rankings se jedná o 11ctou nejlepší univerzitu 
na světě, je kvalita výuky vysoká. Ovšem tak jako na každé univerzitě záleží na učiteli, pokud 
není dobrý učitel a jeho materiály, které poskytuje studentům, pak celý předmět nestojí za 
nic. To se mi bohužel u jednoho předmětu na NTU také stalo i přes to jakou má tato škola 
pověst. Ve srovnáním s ČVUT bych řekl, že se naše univerzita vzhledem ke svému místu okolo 
500 na světě, jestli se nemýlím, nemá vůbec za co stydět. Sylabus předmětů je velice 
podobný, učitelé více méně stejně dobří, až tedy na jazyky, ty by se měly na ČVUT určitě 
zlepšit. Celkově bych řekl, že studium bylo náročné stejně, potvrzují to i mé dosažené 
známky, které se shodují s průměrem, který již několik semestrů dosahuji na ČVUT (pod 1.5). 



Předměty: Astronomy-Stars, Galaxies & Cosmology, Aeroelasticity, Aircraft Navigation & 
Flight Computers, Computational Fluid Dynamics, French Language. 

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

Viz předchozí odstavec, materiál byl dostupný zdarma na webu. Jediné, co bylo třeba koupit 
byla učebnice francouzštiny. 

Jaká je vybavenost kampusu? 

Úžasná! Nic podobného jsem v životě neviděl, na NTU si člověk může vybrat skoro jakýkoli 
sport a na kampusu dělat, kolem celého kampusu jsou propletené běžecké trasy, jsou zde 
dva plavecké bazény, několik fotbalových, basketbalových, futsalových, tenisových, 
badmintonových hřišť, atletický areál, budova s halami pro bojové sporty, skvěle vybavená 
posilovna. Každá kolej má v hlavní budově kantýnu, kde se studenti levně stravují. Jedno jídlo 
vyjde cca na 4-6SGD. Uprostřed kampusu je menší market, kde se dá koupit jídlo/pivo, ale i 
nějaké domácí potřeby, uprostřed hlavních školních budov je pak market větší a vlastně 
taková shopping street s místy, kde se dobře najíst. KFC, McDonalds, Starbucks. Papírnictví, 
pošta, copyshop. Na kampusu je opravdu vše, co student potřebuje. Pokud vůbec nechcete, 
nemusíte celý semestr kampus opustit. 

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

Určitě je dobré mít vlastní laptop, ale není to podmínkou, v knihovně i na kolejích jsou 
počítače dostupné. Ovšem v průběhu zkouškového je o počítače trošku boj. 

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

Tohle byla jedna z věcí, které mi v SG chyběly. Během celého semestru byla snad pouze jedna 
akce pro exchangers, a to byla Farewell party neboli party na rozloučenou, což mi přišlo dost 
úsměvné, taková akce pro děti ze školky. Ovšem to je taková nálada nebo lépe řečeno 
vlastnost Singapuru. Navenek velice uhlazený svět s velice striktním přístupem, kde se lidé 
občas chovají jako stádo oveček, tupě poslouchající stupidní pravidla, a pokud někdo vybočí 
z řady je na něj z nelibostí pohlíženo. 
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 

Spíše ne, jediné interakce s místními studenty byly možné skrze sportovní kluby, jinak vůbec. 
Určitě tedy doporučuji být členem nějakého sportovního klubu. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

Severní část kampusu. Hall 11 



Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 

Cca 5000CZK 

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) 

Klasické kolejní ubytování, možnost výběru double nebo single room, já si vybral double, 
takže jsem měl na pokoji spolubydlícího. Single room je o něco dražší. Na pokoji postel, stůl, 
skříň, židle atp., sprchy a toalety jsou na společné na chodbě. Kuchyň také, ale vzhledem 
k tomu, že na kampusu lze levně koupit hotové jídlo v kantýnách, vařit se nevyplatí. Router je 
nutné si koupit/přivést společně s ethernet kabelem. Pozor v SG je jiný typ elektro zásuvek 
než v Evropě. Je dobré si sebou přivést cestovní adaptér a malý prodlužovák. Na pokoj je 
následně potřeba koupit polštář a buď si přivést nebo koupit povlečení. Jako deka v SG 
postačí bohatě bílé tenké prostěradlo (průměrná teplota po celý rok 28-30 °C, přes den 
pocitová teplota klidně i 39 °C s vysokou vlhkostí, v noci kolem 26 °C). Pokoj je vybaven 
větrákem a klimatizací. Pokud něco zapomenete nebo nechcete převážet v kufru, tak vše se 
dá dokoupit na kampusu v marketu. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

Bylo potřeba o něj zažádat někdy v průběhu přihlašovacího procesu (cca květen) přes 
webové rozhraní, tam kde se vybírají také předměty. Následně Vám přijde email o potvrzení. 
Mně tento email s nabídkou přišel na začátku července, tedy přibližně měsíc před odletem, 
tuto nabídku pak musíte ještě znovu emailem potvrdit, že ji přijímáte. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

Jak jsem již psal kantýny na kampusu jsou nejlepší volbou. Dále pak markety, McDonalds, 
KFC, PizzaHut, nějaké sushi bistra, Pho apod. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 

Ceny potravin jsou ve srovnání s ČR dražší, ale neřekl bych, že ten rozdíl je nějak velký. V SG 
je celkově dražší alkohol, tedy i pivo, což se na útratě dost projeví, 0.6l piva v plechovce 
v obchodě stojí cca 4-5SGD, ovšem jedná se o pivo s vysokým obsahem alkoholu, až 8%, tak 
pozor. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 

Na kampusu jezdí zdarma školní autobusy, nebo lze chodit pěšky, kampus je sice velký, ale ne 
tak aby se nedalo někam dojít po svých. Mimo kampus jezdí skvělá hromadná doprava, která 
jezdí většinou přesně na čas. Autobusy a metro. Metro i autobusy jsou nové propojují celý 
Singapur. Nejlepší pro navigaci je používat Google Maps, ale dejte si pozor, Google např. 
občas neukáže přesnou polohu zastávky autobusu, a tak se Vám může stát, že budete 
zastávku hledat v 5 ráno o 200 metrů jinde, než má být a skoro spoj nestihnete. Ale to se mi 
stalo jen jednou. Na hromadnou dopravu je možné využívat studentskou kartu, kterou 
dostanete hned po příjezdu, nahrát peníze si na ní můžete uprostřed kampusu v 7Eleven, 
tuto kartu můžete, občas i musíte, používat také pro placení v kantýnách, nebo v copyshopu. 



Peníze na tuto kartu dají také nahrát ve stanicích metra pomocí platební karty, nebo také 
hotově. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 

Po příjezdu je důležité vyřídit StudentPass neboli vízum. Se vším Vám pomůžou na kampusu a 
celý proces, pokud jej projdete podle instrukcí, se odehrává taktéž na kampusu, takže žádný 
strach. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

Já osobně ne, ale můj kamarád ano, se kterým jsem v nemocnici byl. Funguje to podobně 
jako v USA, jen co přijdete na recepci nemocnice, musíte zaplatit vstupní poplatek, který není 
nijak levný a pak podle toho co budete chtít za vyšetření se odvíjí další cena. Doporučuji na 
sebe dávat pozor a pokud možno nemocný nebýt nebo se nezranit. 

Pracoval/a jste během studia? 

Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

Mám takový dojem, že pracovat lze pouze minimální počet hodin. Lze získat nějakou práci na 
kampusu, spousta místních studentů takto pracuje, ale neviděl jsem takto pracovat nikoho 
z exchangers, takže nevím, jestli je to možné. 

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

Sportovat se dá v kampusu opravdu skvěle jak už jsem psal výše. Poznávání Singapuru jako 
takového není více než na 3 dny, pokud si opravdu chcete vychutnat vše, tak možná zaplníte 
celý týden, ale Singapur není jako evropská starobylá města se spoustou památek na každém 
rohu, takže brzy zjistíte, že pro opravdové poznávání musíte za hranice. Je skvělé, že SG je 
v centru jihovýchodní Asie, všude to máte přibližně stejně daleko, je to cestovatelsky parádní 
výchozí bod. Thajsko, Vietnam, Laos, Kambodža, Indonésie, někteří cestovali i do Austrálie 
nebo třeba Japonska. Finance viz kapitola níže. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

Stipendia od ČVUT, dále pak prospěchového stipendia od ČVUT, stipendia od nadace 
profesora Stanislava Hanzla, a nakonec financování ze strany rodičů. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

Celkem cca 20000CZK, v Asii jsem byl celkem se studiem i cestováním 5 měsíců, tzn cca 
100000CZK. Počítám veškeré výdaje včetně letenek, pojištění a očkování. 

a) z toho stravování 

cca 8 tisíc měsíčně (jídlo v SG cca 15SGD/den) 



b) z toho ubytování 

5 tisíc měsíčně 

c) z toho na cestování a volný čas 

cca 7 tisíc měsíčně 

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

cca 60 % 

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

Obdržel jsem jej před začátkem studijního pobytu, je vypláceno na jednou, a to bankovním 
převodem. 

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

Bankovní účet se podle mě na jeden semestr vytvářet nevyplatí. V pořádku mi stačila česká 
karta (banka RB). Dále je pak výhodné mít Revolut nebo podobnou kartu, kde jsou výhodné 
kurzy, kam si nahrajete ze svého českého konta peníze, které při dobrém kurzu směníte a 
nepřicházíte tak zbytečně o spoustu peněz. Používal jsem tedy přednostně kartu Revolut. Na 
kampusu jsou dva druhy bankomatů, jeden po Vás chce celkem velký poplatek za výběr, je to 
ten u 7Eleven, tak ten nepoužívejte, druhý typ bankomatů totiž za výběr nic nechce, nachází 
se např. v North Spine hned vedle knihovny v podchodu pod studijní místností. 

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

Ano, platí se poplatek na celý semestr, nevím, co je v tomto poplatku všechno přesně 
zahrnuto, ale hádal bych, že veškeré služby, jako je úklid prostor, provoz sportovišť atp. 
Myslím, že jsem platil cca 150SGD. Dále je pak nějaký poplatek za vyřízení víz, cca 20SGD. Za 
kopírování se platí zvlášť, také je potřeba platit zvlášť za používání klimatizace. 
 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 

Na NTU 15 AU, na ČVUT 25 ECTS. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 

Všechny 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 

P, PV i V. 
 
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 



Ano, po domluvě s ústavem Letadlové techniky, na kterém studuji a panem proděkanem 
docentem Řezníčkem. 

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

Uznání probíhá bez problému, tedy pokud dosáhnete potřebných 20 ECTS. Nečelil jsem 
žádnému problému. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

Do karty studenta je nutné nahrát potvrzení doby studia v zahraničí, které je potřeba si 
nechat potvrdit ještě před odjezdem ze Singapuru u studijní referentky NTU. Dále pak 
transkript předmětů, který přijde někdy v březnu. Po obdržení transkriptu je možné vyplnit 
doklad o uznání studia v zahraničí, což je vlastně konečný studijní plán, předmětů, které jste 
doopravdy studovali. Následně je třeba sepsat tuto zprávu z pobytu. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 

Díky semestru na NTU jsem se značně zlepšil v technické angličtině, prohloubil si znalosti, co 
se týče CFD a práce v Ansysu, osvojil si nový jazyk – francouzština. Naučil jsem se v časovém 
pressu rychle řešit problémy, pracovat na několika náročných semestrálních projektech 
současně. Velice poučné byly právě hodiny CFD, kdy profesor Basman vyprávěl o svých 
zkušenostech z praxe, bylo to nesmírně poučné, jak co do odborného hlediska, tak i do 
osobního. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

Je neuvěřitelně přínosné vidět a na vlastní kůži zažít, jak to funguje jinde ve světě a vlastně si 
vyzkoušet, že všude je to podobné, prostředí, lidé, problémy, radosti. Osamostatnění se a 
utvoření si každodenního rytmu je samozřejmostí.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 

Oboje více než dostačující. 

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

Právě se účastním Erasmus+ ve Francii, dále bych pak chtěl ještě využít projektu Athens a 
jako absolvent pak i možná pracovní stáže. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

Nejvíce si asi cením toho, že jsem byl takhle daleko od domova, od Evropy, a na vlastní oči 
jsem všechno viděl, nemusím citovat někoho jiného zážitky, ale mohu to říct, jak jsem to v tu 
chvíli cítil já, to na cestování miluji. Baví mě to vědění, jak to jinde na světě funguje. Spoiler 



Alert!: Člověk po pár dlouhodobějších výjezdech zjistí, že to vlastně funguje všude na světě 
stejně, ale je potřeba si to zažít, aby tomu doopravdy uvěřil. 

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

Ne 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Instagram: @jsemjiri 

Pokud budete chtít jakékoli informace, tak se na mě neváhejte obrátit přes výše zmíněný ig 
nebo fb: Jiří Hejna. Budu se Vám snažit na všechny dotazy odpovědět)) 

 


