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Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 
Začátek pobytu: 15. 7. 2019 
Konec pobytu: 6. 9. 2019 
Délka pobytu v měsících: 2 

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

První jsem si našel stáž a až poté přes studijního a zahraničního proděkana zjistil, že lze vyjet oficiálně 
pod záštitou ČVUT. 

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

Nevím. Cílem nebylo studium kurzů, ale praktická práce v laboratoři. 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

Na školu jsem nebyl přijat. Přijímací řízení na stáž měl na starosti profesor, který mne zaměstnal. 
Vyžádal si doporučující dopisy, CV a pak si mne proklepl telefonicky. 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

Pan profesor si zaslané dokumenty přečetl a vyhodnotil. 

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

Nestudoval jsem. Ale používaným jazykem byla angličtina. 

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

Studijní plán. 

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

Smlouvu o výměnném pobytu, studijní plán, potvrzení o zápisu do dalšího semestru, potvrzení o 
pojištění, zvací dopis. 



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

Ano. Zařídil jsem si pojištění a vyplnil požadované dokumenty pro Yale. Ty mi pak byly zaslány poštou. 
Zaplatil jsem poplatky. A s veškerými dokumenty jsem pak došel na americkou ambasádu. Během 
dvou dní jsem měl vízum v pase. 

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

Využil jsem roční cestovní pojištění od AXA Assistance. Cena cca 3 300 Kč. Do USA je nutné mít 
pokryté úplně všechno. Nevýhody nemá. Yale University bez tohoto pojištění nechtěla zahájit proces 
žádosti o vízum. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

Ne. 

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

Doprava letecky PRG-IST-JFK a JFK-IST-VKO.Cena cca 16 000 Kč. Až poté SVO-PRG za cca 3000 Kč. Tipy 
pro výhodné zakoupení: kupovat včas a hledat na všech možných portálech. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Předložil jsem dokumenty k pobytu od Yale, policista se zeptal na hotovost, pak si vzal moje otisky a 
byl jsem vyřízený. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Z letiště jsem jel lokálním autobusem, ale nejpohodlnější je asi AirTrain. Po NYC metrem. A z NYC 
jsem pak použil vlak MetroNorth přímo do New Haven. 

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.) 

Netuším. 

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

Jedině svého profesora. 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 

Na univerzitu jsem jel pracovat/stážovat, takže ano. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a 
porovnejte s Vaší domácí školou. 

Přijel jsem a neuměl jsem vůbec nic. Nebyl to žádný problém. Stačilo se snažit a velmi rychle jsem 
porozuměl. Ale srovnávat nemohu, na ČVUT jsem zatím nestážoval. 



Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 

Nevím. 

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

Všechno, co jsem potřeboval, jsem dostal na vyžádání. 

Jaká je vybavenost kampusu? 

Na Yale mají snad všechnno, co člověk potřebuje. Mimo knihoven, kolejí a menz je k dispozici jeden 
ze světově největších sportovních areálů, kam mají studenti přístup zdarma. Bohužel se to netýká 
navštěvujících studentů. 

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

Nevím o možnosti veřejně dostupných počítačů. Funkční internet byl všude (eduroam také). Vlastní 
počítač je nutností. Tisk a kopírování díky sdílené tiskárně bez omezení a zdarma. 

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

Ano, OISS pořádá různé akce pro všechny studenty bez rozdílu. Navíc byly k dispozici anglické 
konverzace. 

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

Celou dobu jsem byl součástí laboratorní skupiny pod panem profesorem, se kterou jsem se 
pravidelně stýkal nejen na pravidelných poradách. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

U pana profesora, který mne zaměstnával. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 

Ubytování jsem měl zdarma (viz výše). 

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) 

Ubytování jsem měl původně domluvené s jedním landlordem (majitel domu), ale kvalita nabízených 
služeb mne natolik zarazila, že jsem na pár hodin skončil na ulici. Záložní plán jsem neměl připravený. 

Nakonec jsem celé prázdniny bydlel u pana profesora. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

Na craigslistu je mnoho možností. Předstih minimálně měsíc. Ne všichni odpovídají hned. A mnoho 
lidí nepoužívá email, lepší telefonovat. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 



Vlastní kuchyň často postačí. Další možností jsou food carty na více místech v kampusu. Nebo lze 
využít all-you-can-eat menz. 

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

Oběd v menze: 12 USD. Jídlo z food cartu: 6-8 USD. 

Banány (1 lb = 0,45 kg) USD 0.5 
Toastový chleba USD 2-4 podle druhu 
Mléko (1 gallon = 3,78 litru) USD 2.8 
Jogurt (1 lb) USD 2 
Vejce (36 ks) USD 2.56 

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

Yale studentům poskytuje okružní autobusy po celém kampusu a přilehlém okolí. Mnoho lze 
zvládnout pěšky, ale nejlepší je vlastní kolo. MHD také k dispozici, ale nevyužil jsem. V nočních 
hodinách jezdí po kampusu Safe Ride vozy. 

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

Po příjezdu jsem si musel zajít na zahraniční oddělení, kde mne dále nasměrovali. Mj. mi bylo 
doporučeno zařídit si SSN a případně se začít zabývat i daněmi. V neposlední řadě jsem si zařídil Yale 
ID card. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

Naštěstí ne. 

Pracoval/a jste během studia? 

Na vízum J1 je zakázána jakákoliv práce mimo schválené honoráře za přednášky na univerzitách. To 
se vztahuje také na „remote“ práce. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

Viz bod výše. Není dovoleno. 

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

V okolí je oceán, pěkný kopec, muzea (zdarma), Yale bar (dotovaný a tím pádem levný). NYC také 
není tak daleko. Tipuji, že během akademického roku Yale pořádá mnoho akcí, ale vlastní zkušenost 
nemám. 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

Stipendium ČVUT, Grant Yale, Hlávkova nadace 



Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 

Níže uvádím celkové náklady za oba měsíce v USA. Cena letenky je pouze přes oceán, pobyt a letecký 
návrat z Moskvy jsem nezahrnul. 

 

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

59% 

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

ČVUT: Po podepsání finanční dohody jsem celé stipendium bez tří tisíc obdržel na účet před začátkem 
stáže. Zbývající tři tisíce mi rektorát vyplatí po dořešení veškeré byrokracie. 

Typ výdaje Výdaj
 entertainment 1 075,13 Kč
 general 4 027,03 Kč
 groceries 11 569,64 Kč
 restaurants 4 891,27 Kč
 transport 3 147,02 Kč
flight ticket 16 393,00 Kč
Gifts 770,43 Kč
Utilities 1 354,31 Kč
visa 11 313,00 Kč
Grand Total 54 540,80 Kč



Yale grant: Od Yale jsem obdržel dva formuláře. Po vyplnění mi byla částka připsána na účet. 

Hlávkova nadace: Po schválení žádosti jsem finance obdržel na svůj účet. 

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

Kvůli výhodnějšímu kurzu jsem po celou dobu pobytu používal Revolut a hotovost. Českou kartu jsem 
nepoužil ani jednou. 

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

Na místě jsem již nic neplatil. Pojištění jsem si zařizoval předem svoje. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 

20. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 

20. 

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

Volitelné. 

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 stáž jsem vyrážel nehledě na uznávání předmětů. Takže jsem žádným problémům nečelil, spíše 
naopak mne potěšilo, když mi pan studijní proděkan nabídl uznání nějakého předmětu. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

Před příjezdem to byla smlouva o výměnném pobytu, srovnávací arch, zvací dopis, potvrzení o 
pojištění. Po příjezdu potvrzení o působení na zahraniční škole a zhodnocení mého výkonu během 
stáže. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 

Neuměl jsem nic. Všechno mi bylo vysvětleno a během několika dní jsem byl schopný pracovat podle 
očekávání. Přispěl jsem výzkumu iontových kapalin pro elektrické pohony na bázi elektrosprejů. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

Byla to ohromná zkušenost se zahraničím. Nové prostředí, noví lidé a výzkum. Skvělá kombinace, 
kterou jsem chtěl zažít. Má očekávání se naplnila. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky. 



Začínal jsem od nuly a vůbec jsem s pomocí školy nepočítal. Takže si spíše nemohu stěžovat na nic. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky. 

Do začátku stáže jsem přesně netušil, na čem budu pracovat, protože šlo o dynamický výzkum. 
Pracuje se na tom, co zrovna „hoří“. Jinak bez problémů, pokud nepočítám danění v USA, které se 
budou řešit až příští rok. 

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

Rozhodně. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

Zkušenost se zahraniční školou a obzvláště s výzkumem. Rozvoj jazyka, sebevědomí, prezentačních 
dovedností, … 

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

Ano, neměl jsem dobře vyřešené ubytování. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Na blog by moje malé dobrodružství nevydalo, ale sepsal jsem dva příspěvky na svůj LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/in/marekdominikpavelec/), kam můžete případně směřovat své dotazy. 


