
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta architektury  

Obor studia: Architektura a urbanismus  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí : magisterské studium 

Zahraniční škola 
Země: Kostarika  

Název zahraniční školy: Tecnológico de Costa Rica  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Escuela de Arquitectura y Urbanismo  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Raúl Ramirez Brenes  

E-mail koordinátora zahraniční školy: raul.ramirez@itcr.ac.cr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.tec.ac.cr/intercambios-estudiantiles  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 31.1.2019  

Konec pobytu:14.6. konec výuky, 26.7. návrat do Čech  

Délka pobytu v měsících: 4,5 měsíce semestru, 6 měsíců celkem v zahraničí  

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

- web mobility  
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na web)? 
https://tec-appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
- certifikát o úrovni znalosti španělštiny, výpis splněných předmětů dosavadního studia v 

angličtině 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
- Přes web mobility a osobně na rektorátu  

 

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

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

- Learning agreement – seznam plánovaných předmětů pro studium na zahraniční univerzitě 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu ČVUT? 

- Vyplněný dotazník zahraniční univerzity, motivační dopis, doporučující dopis, kopie pasu, 
pasové foto, studijní výsledky a potvrzení o pojištění na celou dobu pobytu. Dále 
ještě  doručit podepsanou finanční dohodu. Dokumenty se odevzdávají buďto písemně na 
rektorát nebo elektronicky v systému mobility. 

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

 



- Není třeba, při vstupu do země člověk obdrží do pasu razítko fungující jako turistické vízum 
platné po dobu 90ti dní, proto je třeba jednou během semestru na 72 hodin vycestovat ze 
země, aby se při návratu vízum obnovilo na dalších 90 dní. Tento postup je schvalován a 
doporučován zahraniční fakultou, studenti jsou pro vycestování za hranice omluveni 
v předem stanovených termínech z výuky. V některých případech je třeba se při 
překračování hranic do Kostariky prokázat zakoupenou letenkou/jízdenkou pro opuštění 
země, a to zvlášť na pozemních hraničních přechodech, při přicestování letecky letenku 
většinou vidět nechtějí, ale pro jistotu je dobré mít ji při sobě. Tento postup je v pořádku pro 
pobyt na jeden semestru, při delším pobytu je vhodné vyřítit si standardní vízum. 
 

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

- Dlouhodobé pojištění ke kreditní kartě od Fio banky, pojišťovna Europ assistence 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

- Ano, očkování jsem po konzultaci absolvovala v poliklinice v Kartouzské ulici v Praze na 
Smíchově v ordinaci cestovního lékařství. Legálně není vyžadováno žádné očkování, pouze 
při překračování hranic z jižní ameriky je teoreticky nutné mít očkování na žlutou zimnici (v 
praxi se na toto nikdo neptá, ale jistota je jistota), kromě žluté zimnice je region rizikový pro 
břišní tyfus (plánuje-li člověk cestovat do dalších zemí v regionu), dále mít očkování na 
žloutenky A i B a mít platné přeočkování na tetanus. Pro cestování po rizikovějších místech 
především v přírodě může být doporučeno i očkování na vzteklinu (to už jsem si dát 
nenechávala kvůli nedostatku času). Očkování je třeba řešit alespoň dva měsíce dopředu 
kvůli povinným odstupům některých injekcí. Která všechna očkování si nechat dát je vhodné 
rozhodnout na základě plánovaných aktivit a finančních možností. 

 

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

- Zpáteční letenka (leden tam, červenec zpět) mě stála cca 22 000,-, cestou tam přestup 
v Paříži, cestou zpět v Panama City a v Paříži s možností změny data návratu s poplatkem cca 
4000,-. 

 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Při příletu do Kostariky je nutné se prokázat jízdenkou či letenkou pro opuštění země v rámci 
90-ti dnů, na letišti se na ni však ve většině případů neptají. Při překračování hranic po zemi ji 
budou chtít vidět téměř určitě. Při letecké cestě z Guatemaly ji po mě například chtěla vidět 
moje letecká společnost již při odletu z Guatemaly, následně v Kostarice pak opět ne. Je však 
jistota mít ji u sebe – možno např. rezervovat a nezaplatit, či koupit a následně zrušit. 

 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- Škola nabízí vyzvednutí na letišti na základě předem nahlášeného data příletu. Můj let byl ale 
zrušen a o den posunut, na což už tamní škola nebyla schopna zareagovat a vyzvednutí 
nechala na mě. Vyzvedl mě následně můj přidělený místní student (klasicky international 
buddy) a dovezl mě na ubytování. Taxikářům na letišti je třeba se vyhnout. Na letišti je 



zdarma dostupná wifi, na které je možné si objednat Uber, který zde funguje zcela 
standardně.  

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

- Ano, po příletu jsem se informovala o náplni a rozvrhu předmětů a většinu jich změnila a také 
redukovala jejich počet na ateliér u nás uznávaný za 11 kreditů jako ATVZ a dále tři předměty 
po 3 kreditech, aby vše celkem dalo potřebných 20 kreditů.  

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

- Během prvního týdne student donese vyplněné registrační listy pro jednotlivé předměty na 
studijní oddělení a ty mu budou zapsány. 

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

- Dobré jsou předměty s vyučujícícm José Pablo Bulgarelli, následně jeden z lepších předmětů 
je Monumentos y Patrimonio, následně Dibujo Manual – velmi základní úroveň, ale 
pohodobý předmět kresby 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
- Během letního semestru na škole probíhá místo běžné výuky celofakultní konstrukční 

vertikální workshop, v mém semestru se konstruovaly instalace do jednoho z parků v centru 
San José  

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

- Úroveň výuky je znatelně nižší než na FA, o vyučované látce se příliš nepřemýšlí v širším 
kontextu, výuka připomíná styl výuky ze středních škol a gymnázií. K tomu patří i organizace 
všeho, kontrola docházky, prakticky žádná samostatná práce, naopak hodně skupinové práce, 
referáty, prezentace, další úkoly. U ateliérů chybí zpětná vazba, nekonaly se finální kritiky, jen 
se vše po internetu odevzdalo a přišla známka. Fakulta je malá, pouze cca 200 studentů, 
panuje tam tak velmi familiární atmosféra a je snadná dostupnost konzultantů. 

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

- Výrazně nižší. Až na technické obory, ke kterým jsem se ve svých předmětech nedostala, 
mělo vše výrazně nižší úroveň. Kresba je vyučována jen první semestr studia, kde většina 
studentů drží tužku v ruce poprvé, památková péče pak naopak jen v posledním semestru 
studia, kde se studenti seznamují s tím, co je to UNESCO – to pro ilustraci. Ateliérové zadání 
byl development v historickém centru města, kde by bylo velmi na místě dbát na kontext 
města, jeho urbanismus, provádět analýzy, bavit se o konceptech apod., nic z toho se však 
nedělo, proces analýz i navrhování byl spíše formální, aby seděly čísla, plochy, počty osob 
atd., ale o širších kontextech či přesazích nebyla řeč. Kvalita projektů byla nízká, naivní, 
nerealizovatelná.   

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

- Studijní materiál nebylo třeba kupovat, jede se podle prezentací apod.  
- Bylo třeba kupovat materiál na fyzické modely, platit tisk a shánět si pomůcky a papíry na 

kresbu a malbu  
Jaká je vybavenost kampusu? 



- Kampus je vybaven dobře, se sportovišti, jídelnami atd, vše se ale nachází v Kartágu, na rozdíl 
od fakulty architektury, která se jako jediná nachází v San José. Tam je k dispozici malinká 
těocvična, malá jídelna, studentský dům, kde je možné trávit čas a je tam i kuchyňka, 
coppycentrum, modelová dílna, laser, tanečním sálem. Studenti architektury mohou využívat 
kampus v Kartágu, je to ale vzhledem ke vzdálenosti velmi nepraktické. Fakulta architektury 
je ale umístěna v centru San José, které poskytuje všechny základní služby a dobrou dopravní 
napojenost. 
  

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

- Počítačová učebna s internetem k dispozici, internet na počítačích dostupný též v knihovně. 
Obecně vybavení srovnatelné s ČVUT, možná s o něco méně výkonnými počítači. Po praktické 
stránce vlastní počítač výhodou, semestr by ale měl jít absolvovat i bez něj.  

- Tisk a kopírování je možné do formátu A2 ve škole, kvalitativně však obojí výrazně horší než 
na FA, dále pak v tiskovém centru poblíž škole, kvalita ale opět nevalná.  

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

- Během semestru proběhl výlet do kampusu TECu v jiném městě, a to na přírodovědeckou 
stanici koukat na krokodýly a aligátory vč. výkadu. Dále proběhla mezinárodní večeře, kde 
každý uvařil něco typického pro svou zemi. Další akce pro studenty se neděly.   

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ano, prakticky všechna školní práce byla po skupinách, vždy s místními studenty, jelikož jsem 

byla na fakultě z výměnných studentů jediná. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Pronajímala jsem si pokoj v domě se sdíleným vybavením ve čtvrti Sabanilla – cca 40 minut do 

školy v klidné a bezpečné ulici.  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 

- 145 000  a posléze 155 000 colonů měsíčně (cca 6000)  
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) 

- Škola koleje nenabízí, poskytuje sice seznam kontaktů na možné ubytování, naprostá většina 
se však nachází v Kartágu, kde je hlavní kampus a výrazně nižší ceny než v San José. Ubytování 
jsem si proto našla samostatně s pomocí mně přiděleného výměnného studenta přes inzerát 
ve facebookové skupině pro nabídky bydlení v San José. Měla jsem k dizpozici malý pokoj 
s postelý, látkovou „skříní“ a malým stolem. V období sucha nebyl problém, v období deště 
mi pršelo do pokoje, jelikož okna zde většinou nejsou zavírací, ale mají formu skleněných 
sklápěcích „žaluzií“. Koupelna byla sdílená cca 4mi lidmi. Kuchyň byla sdílená pro mnohem 
více lidí a zároveň rodinu vlastníků celého domu, kteří zde také žili.   

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
- První dva týdny jsem měla zařízené Airbnb a během tohoto času jsem až po příjezdu do 

Kostariky sehnala ubytování na celý semestr.  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

- Ve škole je k dispozici jídelna, kde je možné za cca 80 korun koupit oběd i s nápojem, 
případně snídani (která svým složením – rýže, fazole, vejce, maso, …) připomíná pro nás spíš 
právě oběd. V okolí školy jsou pak další restaurace  stravovací zařízení.  



Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Obecně se dá říci, že to vyjde na stejno – mléčné výrobky a výrobky z masa jsou i dvakrát 

dražší a kvalitativně výrazně horší, většina potravit je pak cenově přibližně stejně, některé 
mírně dražší, ovoce a zelenina pak levnější a kvalitnější. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- Naprostou většinu dopravy obstarávají všudypřítomné autobusy, jde však o chaotické 

uspořádání, ve kterém chvíi trvá se zorientovat. Jízdní řády existují jen pro meziměstské 
autobusy, v rámci města ne. Zastávky jsou některé pevně stanoveny, jinde nejsou označeny a 
jde o místa, o kterých místní vědí jako o zastávce. Autobusy zastavují, když na ně mávnete, 
jinak projedou dál. Každá jízda se platí samoztatně, a to mezi 260 a 450 colony (cca 10 – 20 
korun). Při pohybu po městě za tmy je vhodné využívat Uber tam, kde autobus nejede, a to 
hlavně kvůli bezpečnosti. Uber zde funguje relativně levně a velmi dobře.   

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Žádné formality netřeba vyřídit, jen škole nahlásit telefonní číslo a místo bydliště 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
- Ano, musela jsem navštívit pohotovost opakovaně. Lepší je jít do soukromé kliniky, než 

veřejné. Veřejná by sice byla hrazena místním systémem a nemuselo by se tak nic řešit 
s pojišťovnou, kvalita služeb však bude výrazně spolehlivější v soukromé klinice. Já jsem byla 
v Clinica Bibica. Vše je nutné hradit na místě, bez toho vás nepustí pryč, a s pojišťovnou vše 
papírovat až zpětně. 
  

Pracoval/a jste během studia? 
- Ne, volný čas jsem věnovala jiným aktivitám a hlavně cestování  

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Nevím, je možné, že by bylo třeba dlouhodobé, nebo pracovní vízum  

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
- Je možné využít nabídky volnočasových aktivit od univerzity, ty se však dějí v Kartágu. 

Pro cestování je nejlepší využít místní meziměstské autobusy, jen je třeba vědět, že neexistuje 
žádný centrální systém, ale do každého směru operuje jiná autobusová společnost a 
z terminálu v jiné části širšího centra města. K pacifiku je možné se dostat za cca 3 hodiny, ke 
Karibiku za 4 až 5, v okolí je i množství hornatých národních parků, sopky, atd. Ceny autobusů 
jsou srovnatelné s cenami v ČR. Kempovací vybavení se pro kostariku příliš nevyužije, není to 
tu běžná praxe, některá místa by byla nebezpečná ze stany místních, jiná zase ze strany zvěře 
apod.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- 62 000 od ČVUT, 12 000 od FA jako příspěvek na letenku, následně je možné oslovit některé 

nadace, např. nadace pro rozvoj vzdělání, či hlávkova nadace.  
  

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Cca 12 – 17 000 
a) z toho stravování – cca 4500 – 5500,- 
b) z toho ubytování – 6000,- 
c) z toho na cestování a volný čas – od 300 do 4500 za cestování po Kostarice, v případě cest do 
Guatemaly byly výdaj navíc letenky, ale samotné cestování pak cca za polovinu až dvě třetiny než 
v Kostarice  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 



- Mimo měsíční cestování na konci semestru pokrylo stipendium cca 60 procent nákladů. Za 
celý půlrok celkově pak cca 50 procent. S penězmi od nadací celkově cca 80 procent 

-  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Na začátku pobytu bylo doručeno základní stipendium 50 000, během semestru pak navýšeno o 
12 000, příspěvek od FA na letenku ve výši 12 000 též doručen předem.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 

- Zřizovat místní účet se nevyplatí, používala jsem českou kartu na jednorázové výběry větších 
částek cca jednou do měsíce, poplatek za výběr byl cca 100 korun. V mnoha obchodech se dá 
platit kartou, toho jsem využívala. 
  

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

- Platila jsem pouze tisk a kopírování, a to vždy na místě v hotovosti 

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)? 
- Ateliér jako ATVZ za 11 kreditů (na zahraniční škole byl přitom za výrazně méně kreditů – 

ateliéry tu mívají 3 až 6 kreditů) a zbylé předměty jako povinně volitelné za stejný počet 
kreditů jako na zahraniční škole. Hodnota kreditu v Kostarice je vyšší, studenti jich za stejnou 
práci získají výrazně méně. Školní práce však není složitá a náročná. 

-  
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? 

- Uznání předmětů je bezproblémové, stačí mít learning agreement a doklad o splnění 
předmětů – transkript of records  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
- Transkript of records, doklad o absolvování studia, zprávu z pobytu, confirmation of study 

period 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Dva ze tří předmětů kromě ateliéru jsem absolvovala se studenty prvního a druhého ročníku 

bakalářského studia a jejich náplň pro mě proto byla spíše irelevantní. I předměty 
absolvované s „mým“ nebo vyšším ročníkem však měly bohužel znatelně nižší úroveň, než 
obdobné předměty na FA. Nicméně se ale jedná o architektonicky zcela odlišný svět, člověk 
se seznámí s navrhováním do seismicky velmi aktivní oblasti, do teplého klimatu, seznámí se 
se zcela odlišnými kontexty a přístupem ke stavění. V těchto rovinách byl i po akademické 
stránce pobyt přínosný.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 



- Osobní přínos byl pro mne vysoký. Z velmi nízké úrovně znalosti španělštiny jsem se během 
pár měsíců dostala na zcea bezproblémové používání jazyka v téměř jakémkoli kontextu, od 
kterého jsem se dostala.  

- Kostarika je nádherná země s neuvěřitelně rozmanitou a bohatou přírodou. Jelikož jsem volila 
i cesty do okolních zemí, nestihla jsem Kostariku ani zdaleka procestovat celou.  

- Umístění Kostariky umožňuje celkem snadné navštívení okolních zemí. Já jsem zvolila dva 
týdny v Guatemale, několik dní v Nikarague a necelý měsíc v Kolumbii. Z osobního hlediska 
byly tyto cesty možná i přínosnější, než samotný pobyt v Kostarice, nebo minimálně 
srovnatelné. Celkově jsem měla možnost seznámit se s kulturně, geograficky, přírodně zcela 
novým a odlišným světem, než jaký jsem zatím navštívila, otestovat své schopnosti adaptace 
na nespočet velmi neobvyklých situací a poznat mnoho zajímavých lidí a míst. 

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

- Domácí škola by měla být informovanější o studijním plánu a jeho obsahu. Mít více informací, 
mohla jsem mít zapsané předměty na vyšší a pro mou fázi studia relevantnější úrovni.  

- Rovněž by mělo být rovnou uváděno, že se fakulta nenachází ve stejném městě jako hlavní 
kampus a tudíž i všichni ostatní výměnní studenti. Tato skutečnost se na celkovém pobytu 
velmi výrazně podepisuje, zvlášťe po sociální stránce, je-li na výměně pouze jeden student 
z FA a tudíž jediný výměnný student na celé fakultě.  

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

- Opět bych velmi ocenila více informací o náplni předmětů a to jak předem, tak na místě, 
nikoliv až zjišťovat náplň dalších předmětů během semestru od spolužáků, kdy už je na jejich 
zapsání pozdě.  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
- V současné době spíše ne. Mám za sebou již roční Erasmus na předchozí vysoké škole a tuto 

výměnu. Zvažuji zahraniční pracovní stáž těsně po dokončení studia, též v rámci programu 
Erasmus.  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- O mnoho více si vážím o mnoho vyšší úrovně své domácí fakulty. Také bylo hezké strávit zimu 

v teplém klimatu. 
  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
- Osobně mě naštěstí minula vysoká kriminalita, ale je třeba se mít na pozoru, zvlášť po 

setmění a v úplném centru San José. Pro okolní země, jako např. Guatemala, to platí 
dvojnásob.  

- Byla jsem obětí krádeže, kdy mi pronajímatel bytu odmítl vrátit zálohu ve výši 6000 korun a 
využil situace, že brzy opouštím zemi, a neměla jsem tak reálnou možnost situaci jakkoliv 
vyřešit.  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. – sara.roeselova.cz – je tam mnoho textů a fotek z kostariky i 
ostatních zemí navštívených během pobytu 
 


