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Informace o výjezdech jsem se dozvěděl na začátku prvního semestru v rámci bakalářského studia a 
od kamarádů, kteří výjezdy absolvovali na jiných školách, takže jsem hledal informace na naší škole. 
Další informace o školách jsem našel například u sérií přednášek Zkušenosti od studentů, kteří 
v zahraničí byli. Vzhledem k tomu, že jsem vycestoval do španělsky mluvící země, kde výuka probíhala 
ve španělštině, bylo potřeba vyplnit dokument dokazující úroveň jazyka, napsat průvodní dopis a 
zaslat svůj životopis. Před odjezdem je také potřeba vyřídit studentská víza na dané ambasádě, pokud 
je výjezd delší než jeden semestr. Dále je vhodné mít zdravotní pojištění a očkování (vztahuji na 
Mexico). 
 
Letenky do Mexica se dají koupit kolem 11 tisíc, pokud kupujeme delší čas dopředu. Před příletem je 
vhodné mít staženou offline mapu v telefonu s místem pobytu. Je nejjednodušší se zeptat někoho 
kdo na daném místě byl, aby požádal nějaké své lokální známé o pomoc s pickupem na letišti a 
provedením městem. Cestování po Mexico City je nejlevnější metrem, cena jedné jízdenky je $5 
(pesos) a platí na jednu jízdu. V noci doporučuji aplikaci Uber – je nejjednodušší, bezpečná a funguje 
skrze ní spousta řidičů. 
  
Před začátkem studia jsem si na internetu skrze jejich intranet našel předměty, které mě zajímaly, ale 
po přejezdu jsem zjsitil, že některé z nich se otevírali až v letním semestru a já je měl naopak. Je 
dobré se někoho zeptat, aby vám pomohl se sestavením rozvrhu, protože všichni studenti, kteří tam 
byli na výměnném pobytu byli dost ztracení, včetně mne. Líbilo se mi, že studnti mohou volit i 
předměty z jiných fakult, takže nejsou limitováni. Například spousta kamarádů studovalo jiné 
předměty než ty, které byly k výběru na fakultě architektury (mohli jsme volit z fakulty filosofie, 
umění,…). Výuka probíhá podobně jako na ČVUT. Výuka také probíhá s místními studenty a většinou 
ve skupinách. 
Praktické otázky pobytu 

UNAM nemá koleje, takže je nutné si ubytování vyřídit samostatně. Samostatný pokoj se dá sehnat 
do 5000Kč/měsíčně. Vždy záleží od dané lokality ve městě. Já jsem si místo hledal až na místě, takže 
jsem si sehnal dočasné ubytování přes internet a poté hledal něco na delší čas. Na facebooku existuje 
spousta skupin kde najít. Se stravováním je to rozdílné. Já volil cestu stravování ve škole, na ulici 
(levný street food) nebo občasné vaření na bytě. Myslím si, že jídlo ze stánků na ulici vycházelo 
nejlevněji, a sice do 50 pesos. Celkově jsou ceny podobné českým, o trochu dražší. Dopravovat se dá 
jak na kole, tak metrem nebo autobusy. 
Po příjezdu je také potřeba vyřídit kartičku dočasného residenta na pobočce INM. 



Pokud se člověku něco stane, nějaké zdravotní problémy, je lepší navštívit privátního lékaře nebo 
nemocnici. Z vlastní zkušenosti nestojí za to jít za lékařem UNAMu, který je zdarma a nejedná se o 
normální vyšetření jak jsme zvyklí. 
V Mexico City je obecně velké vyžití – město muzejí a galerií, vycházky zdarma po městě, jídlo. 

Sportovní vyžití UNAMu je na vysoké úrovni, takže plavání, běhání, hřiště, posilovny a spousta dalších 

aktivit je lehce dosažitelné.  

K financování mého výjezdu jsem využil stipendií ČVUT, svých vlastních prostředků a financí od 

rodičů. Ve finále si myslím, že finance od školy pokryly zhruba polovinu a druhou půlku zajistila rodina 

a vlastní finance. S kartičkou studenta je v Mexiku možné navštěvovat kulturní instituce (arch. 

naleziště, muzea a galerie) zadarmo, čímž studenti celkem ušetří. Na fakultě architektury se obecně 

dost tiskne, kopíruje apod, takže největší položkou ve škole pro mě byli pomůcky (štětce, tužky, ..) a 

tisk. 

Kredity se mi uznávaly všechny. Většinou za povinně volitelné předměty a ateliéry. V ČR jsem 
potřeboval akorát Transcript of records, který univerzita automaticky zasílá té naší. 
 
Úroveň studia mi přišla dobrá a studium v zahraničí beru jako obří přínos. Zlepšila se mi jak úroveň 
jazyka, tak jsem se dozvěděl jak funguje studium architektury ve světě a můžu srovnávat s naší 
fakultou/školou. Největší přínos vidím v kontaktu s místními a prolínání osobního a studijního života 
v cizině. Mentalita lidí je rozdílná v každém ohledu a bylo velice přínosné tohle zažít. Kromě nových 
kamarádů mi zahraniční univerzita dala jiný pohled na věci kolem, ale také věci, které mohu dále 
zapracovávat ve svém životě jak profesním, tak osobním. 
Kdyby to bylo možné, určitě bych se ještě nějakého dalšího pobytu účastnil. Přijde mi trochu smutné, 
že naše fakulta nemá možnost vyjet na studijní pobyt také v rámci bakalářského studia, rozhodně by 
to studentům prospělo a spoustě z nich by to otevřelo nové dveře. 
 
Studentům zahraniční studijní pobyt rozhodně doporučuji, zatím nejlepší zkušenost, kterou jsem 
zažil! 
 
 


