
Základní údaje o studentovi 
 
Fakulta: MUVS 
Obor studia: Magisterské studium, Projektové řízení inovací, 2.ročník  
Semestr: 1 rok, 2 semestry 

Zahraniční škola 
 
Země: Mexiko 
Název zahraniční školy: UNAM – Universidad Nacional Autonama de Mexico 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Facultad de Contaduría y Administracion 
(1.semestr), Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (2.semestr) – na 
UNAM se můžete přihlásit až na dvě fakulty najednou, protože se různé obory liší, a tak si 
můžete vybrat předměty ze dvou fakult, čím se vám zvedá pravděpodobnost, že si 
vyberete předměty, které vám CVUT uzná a budou vás bavit. Rovněž jsem v Mexiku měla 
být pouze na jeden semestr, ten jsem si ale prodloužila na rok, protože se mi v Mexiku 
moc líbilo – México mágico. 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Ángel Mejía 
E-mail koordinátora zahraniční školy: amejia@global.unam.mx 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: www.unam.mx, 
http://www.global.unam.mx/  

Studijní pobyt v zahraničí 
 
Akademický rok: 2018/2019 
Začátek pobytu: srpen 2018 
Konec pobytu: červen 2019 
Délka pobytu v měsících: 8 

Aktivity před výjezdem 
 
O možnosti vyjet v rámci MBD jsem se dozvěděla díky školnímu emailu, který nám byl 
zaslán Exchange koordinátorkou Katkou Zelenkovou. Pro přijetí na UNAM bylo nutné 
absolvovat dvoukolový přijímací pohovor na rektorátu – písemný test z AJ a ústní pohovor 
s rodilou mluvčí a Exchange Programme koordinátkou paní Kateřinou Boškovou. Po 
úspěšném fakultním kole, je napsat motivační dopis na univerzit v ŠJ. Studium předmětu 
na UNAM je téměř výhradně v ŠJ, ale na fakultě Contaduría y Administracion čili obdoba 
Business School je možné jako na jediné fakultě (co vím) studovat i předměty v AJ, které 
vám (při sestavení vhodného SP) MUVS uzná za předměty, které potřebujete dle vašeho 
SP na CVUTu. Před výjezdem nám byl zaslán seznam, jaké kroky je nutné podniknout před 
výjezdem. Šlo o zajištění pojištění na celou dobu pobytu, zaslání přijímacího dopisu od 

http://www.unam.mx/
http://www.global.unam.mx/


zahraniční univerzity, studijní plán (který sestavíte s fakultní Exchange koordinátorkou) a 
zápis o zapsání do dalšího semestru na ČVUTu. 
V Mexiku nejsou povinná žádná očkování, ale je vhodné se informovat u svého lékaře či 
online pokud hodláte navštívit i další země Latinské Ameriky, což vřele doporučuju. Pokud 
jedete studovat na jeden semestr do Mexika vízum nepotřebujete, pokud na dva (čili celý 
akademický rok), tak ano (lze zařídit v Česku na Mexické ambasádě).  

Cesta tam a zpět 
 
Většinou se do Mexika nejvýhodněji létá přes USA, lze ale také letět z Mnichova či 
Frankfurtu přímo do Mexika (Cancún a pak Mexico City či přímo Mexico city). Pokud 
poletíte do USA tak je nutné před vstupem do USA zařídit vízum ESTA (14 USD). 
Cena letenek se neustále mění a záleží na akcích, doporučuji ale shánět co nejvíce dopředu 
a dát ¨hlídaní¨ cen letenek na různých portálech jako je Kiwi.com, cestujlevne, zaletsi ... 
atd. Můžete si pořídit zpáteční letenku za 9tisíc ale také za 20, proto doporučuji 
s předstihem … 

Průběh studia 
 
Pozor na to, že v Mexiku začíná letní semestr na samém začátku srpna, nikoliv v září, trvá 
do prosince. Zimní pak od konce ledna/začátku února do začátku června. Před začátkem 
semestru proběhne tzv. adaptační den. Proběhlo zde seznámení s ostatními výměnnými 
studenty, seznámení s průběhem semestru a základní informace o Mexiku. Na všech 
fakultách existuje studijní a zahraniční oddělení, kde vám ochotně se všem pomůžou a 
poradí. Další informace nám byly předávány spolkem místních studentu, kteří na bázi 
dobrovolnictví organizují nejrůznější akce jak v Mexico City, tak mimo něj – vřele 
doporučuji, výlety jsou opravdu skvěle zorganizované a za velmi nízkou cenu, navíc se 
seznámíte jak s místními studenty z různých fakult z UNAM, tak se zahraničními z celého 
světa. Na začátku každého semestru vytvoří WhatsApp skupinu a můžete se na ně kdykoli 
obrátit se všemi dotazy. Samozřejmostí je rovněž organizovaná prohlídka kampusem, 
který je na seznamu památek UNESCO a je opravdu dechberoucí. Stejně jako rozmanitost, 
různorodost a velikost Mexika, která je pro nás Evropany, zvyklé dojet z Prahy do Berlína 
opravdu fascinující, protože v Mexico City můžete být za 4 hodiny ještě v zácpě ve stejném 
městě.  
Studijní plán, který byl sestavený předem, ještě z ČR, bylo nutné v průběhu studia upravit, 
jelikož se některé předměty kryly nebo se vůbec neotevřeli, s tím se ale musí počítat 
téměř na všech univerzitách. Tyto změny bylo možné udělat první měsíc po začátku 
semestru po dohodě s koordinátory z obou univerzit. Počet studijních kurzů není omezen, 
ale doporučených je 3 max 5, já jsem měla jeden semestr předmětu 6 a druhý 5 a je to 
lehce náročné, nicméně moc zajímavé. Navíc můžete za ten měsíc nějaký ten předmět 
změnit nebo ubrat, pokud zjistíte, že nestíháte nebo vás předmět nebaví.  
Mexická výuka probíhala odlišně než v ČR a je založená z velké části na plnění 
assignmentu, skupinových projektu, prezentacích, esejí, reportů, case studies, atd. Někteří 
profesoři rovněž dost hledí na docházku, jiní vůbec, záleží na předmětu. Všechny potřebné 



materiály nám byly přiděleny ve škole. Předměty (né všechny) byly zakončeny zkouškami, 
převážně písemnými testy, ale dost velkou část známky tvoří různé práce, prezentace a 
projekt, takže nemusíte všechno mastit v jeden měsíc jako v ČR. Skvělý je rovněž vztah 
mezi studenty a učiteli, který je velice přátelský, učitelé vás respektují, chovají se k vám 
jako k sobě rovným, logicky i mexičtí studení respektují své profesory a jsou v hodinách 
velmi aktivní, plní zadané práce a do uni se převážně těší. Na téměř všech fakultách (já vím 
o Ciencias a Políticas fungují takzvané Ayudanturías, což znamená že část hodin vás učí 
studenti z pokročilých ročníku, což je také super). Já jsem si studium velmi užila, vím že 
k mnohým profesorům budu vzhlížet celý život a moc ráda se s nimi třeba ještě někdy 
potkám.   

Praktické otázky pobytu 
UNAM nemá možnost ubytovávat studenty na kolejích, proto doporučuji přijet cca o 3 
týdny nebo měsíc dříve a ubytování si na místě najít, nejlépe v blízkosti univerzity – metro 
Copilco či Universidad, čtvrti Copilco, Coyoacan či v centru čtvrtě Roma, Condesa – kde ale 
budete do školy dojíždět cca hodinu podle dopravních zácpě a vytíženosti metra. Levnější 
je však ubytovaní v čtvrti Copilco u Univerzity.  Také je možné najít zde ubytování přes jiné 
platformy, jako facebookové skupiny, dadaroom atd. Doporučuji však najít ubytování na 
místě abyste si na vlastní oči ubytování prohlédli, přeci jenom tam budete chvíli bydlet.  
 
Stravování je zde možné v mnoha fakultních jídelnách – každá má svojí a já jen doporučuji 
udělat si tour de kampus po různých fakultách a vyzkoušet co mají– bez špetky sarkasmu, 
diametrální rozdíl v kvalitě podávaného jídla ve škole, všechno čerstvé a za super ceny ☺. 
Dále je samozřejmě možnost stravovat se v restauracích, nebo pouličních stáncích a trzích, 
které se nachází téměř na každém rohu a v hojnosti u stanicích metra. Jen pozor na 
hygienu, já osobně jsem nikdy žádný problém neměla, ale nikdy jsem nejedla v pouličních 
stáncích maso, protože jsem vegetarián, takže pokud si budete dávat maso, radši vždy 
menší porce a počkejte co vám to udělá ☺ Samotná mexická kuchyně je jako jediná na 
seznamu UNESCO, takže asi nemusím dlouho vyprávět, že je jídlo opravdu VYNIKAJÍCÍ, 
čerstvé, různorodé a opravdu každý si přijde na své. Město je gigantické (googlete Mexico 
City) takže zde najdete mnoho supermarketů, mercados-trhy, menších večerek, větších 
večerek, nákupních center, kin, muzeí, parku, kulturních akcích a salsu, tu tu tancuje 
opravdu každý, takže doporučuji naučit základní kroky, at nejste za lamy jako já :D ... Ceny 
jsou přibližně stejné, jako v ČR, jídlo mnohdy mnohonásobně levnější. 
Dá se cestovat metrem, autobusy, Uberem, Didi či Beat (obdoby uberu) či místními 
růžovými taxy. Ceny Uberu jsou levnější než v ČR, ale pokud je třeba je využívat několikrát 
denně, doprava se vám lehce prodraží. Zároveň však je téměř nemožné někam dojet 
autobusem či metrem takže uber je častá volba. Ceny hromadné dopravy se pohybuj 
okolo 4–15 mexických pesos. 

Finance 
Průměrné měsíční výdaje jsou cca do 20.000Kč i s výlety, záleží na vašich možnostech ale 
výlety, zejména ty organizované univerzitou vřele doporučuju. Ubytování je možné sehnat 
za 2.000 - 8.000 Kč, ceny jídla jsou srovnatelné s ČR, mnohdy mnohem levnější, pokud si 



vaříte, jíte na Uni nebo v pouličním občerstvení, které je ale taky vynikající volbou. 
Stipendium je vyplácené první měsíc pobytu a pokrývá pobyt zhruba z 50%. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Na studijním pobytu jsem za první semestr získala 33 (6 předmětu) a za druhý semestr 24 
kreditů (5předmětu), uznány mi byly všechny. Pokud chcete psát v Mexiku DP, což je jedna 
z možností jak mít uznané kredity v angličtině a ne v ŠJ, je třeba si najít na zahraniční 
univerzitě konzultanta, který ́potvrdí, že na práci bylo pracováno v zahraničí. 
Ostatní kurzy, které nabízela zahraniční univerzita v AJ jsou po konzultaci uznatelné na 
MUVS. Po příjezdu je třeba odevzdat Transcript of Records, Confirmation of study period a 
vyplnit zprávu z pobytu na fakultě a odevzdat poster.  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
Studijní pobyt v Mexiku bych určitě doporučila každému, kdo o výjezdu uvažuje. UNAM je 
univerzita na světové úrovni (koukněte na world ranking kde je UNAM pravidelně daleko 
před CVUT i ostatními českými univerzitami), jediná překážka by snad mohla být jazyková 
bariéra. Španělštinu proto opravdu doporučuji, nicméně konkrétně na business fakultě 
jsem potkala i cca 20 lidí převážně z Evropy, kteří španělsky uměli sotva hola a pobyt si 
taktéž maximálně užili ☺ ). Na výměnném pobytu je nutné čelit různým situacím, 
překonávat jazykové bariéry a zvyknout si na cizí kulturu atd. Mexičané jsou však z velké 
většiny milí, ochotní, usměvaví lidé a na univerzitě vám studenti i profesoři moc rádi 
pomohou, stejně tak na ulici, pokud nevíte, kde něco je nebo kam jít, nebojte se zeptat☺.  
Podpora UNAM i CVUTu byla na velmi dobré úrovni. Se všemi dotazy, před odjezdem, 
nebo v průběhu studia v Mexiku, jsem se obracela na naší Exchange koordinátorku z 
MUVS, která mi vždy se vším poradila a pomohla. Všeobecné informace, které se týkaly 
různých tipu, které jsou na místě potřeba jako bankomaty, SIM, zdravotní péče – která je 
btw. na UNAM i pro výměnné studenty zdarma, což je super - jsme získávali od místních 
studentů či školních koordinátorů, kamarádů, atd.  
 
Co se týče doporučení, pokud studujete informatiku, robotiku, atd. můžete studovat na 
fakultě Ciencias, jakýkoliv obor typu engineering pak na fakultě Ingeniería a business a 
rovněž IT obory můžete mít na fakultě Contaduría, architekturu a stavebnictví na fakultě 
architektury, atd. UNAM má opravdu snad každou fakultu na kterou si jen vzpomenete a 
nezapomente, že se můžete přihlásit na dvě fakulty ☺ Na fakultě Ingeniería a Ciencias je 
úroveň některých předmětu opravdu vysoká, zároveň se ale nemusíte bát, rychle si 
najdete přátele a i učitelé vám se vším poradí, Mexičani jsou opravdu velmi milý a laskavý 
a jsme pro ně velkou exotikou, takže jsou vždycky nadšení když mají v kruhu někoho 
z Evropy, protože se to zas tak často nestává.  Na fakultě Ciencias doporučuje Diseno de 
Interfaces (Front-end design, budete navrhovat vlastní videohru a programovat cool 
rozhraní) na Contaduría - Etica de las Organizaciones s profesorkou Karina Caldiño (hodina 
má filozofický přesah a dá vám do života opravdu hodně ve směru kritického myšlení, 
sustainable development organizací atd. – jsou ovšem ve ŠJ, v angličtině pak dle vašich 
potřeb, každý rok se předměty mění a né každý semestr se předměty otevřou). Dále si 
můžete vybrat i z velkého množství sportovních aktivit, chodit zadarmo na kampusu do 



bazénu, fitka, tělocvičny atd. 
 
Já dávám Mexiku 10/10, byrokracie a výběr předmětů někdy trochu vázne i u nás na 
CVUTu, ale vždy se vše vyřešilo. Určitě se do Mexika zase brzy vrátím a pokud budete 
potřebovat s čímkoliv pomoci, neváhejte se na mě obrátit (kontakt si lze vyžádat přes 
international department na MUVS či rektorátu). ¡Viva México! 
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