
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta strojní 
Obor studia: Energetika a procesní inženýrství 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: doktorský
  

Zahraniční škola 
Země:  Spojené království Velké Británie a Sever. Irska 
Název zahraniční školy:  University of Cambridge 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Engineering 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Jo Boyle 
E-mail koordinátora zahraniční školy: jb780@cam.ac.uk 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: - 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/22 
Začátek pobytu: 11.5.2022 
Konec pobytu: 11.8.2022 
Délka pobytu v měsících: 3 

Aktivity před výjezdem 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?: 

• V mém případě se jednalo o předem domluvený pobyt v rámci probíhajícího projektu. 
Díky tomu bylo přijímací řízení pravděpodobně velmi nestandartní. Potřeba byla pouze 
kopie pasu, kopie letenky a potvrzení mého ČVUT školitele s výjezdem. 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?: 

• Vše probíhalo pomocí emailové a telefonické komunikace.  
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?: 

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

• Department agreement a finanční dohodu. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění): Pojištění ISIC.  

• Škola žádné jiné nevyžaduje 
Potřeboval/a jste nějaké očkování?:  

• Ne 
 

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

• Přímý let s Ryanair z Prahy do London Stansted odkud je Cambridge hodinu přímým 
vlakem nebo autobusem.  

• Cena letenek záleží na tom, jak moc dopředu se kupují. Přibližně 3 000 Kč za zpáteční 
letenky. 



Procedura na hranicích – co mít u sebe? : 

• Pas. Potvrzení o ubytování, potvrzení o přijetí na univerzitu. Pokud se cestuje do 6 
měsíců a nejste placeni nejsou potřeba víza. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. : 

• Samostatná cesta, ale jednoduchá. 
 

Průběh studia 
Popište, jakým způsobem jste spolupracoval/a s externím školitelem a porovnejte s Vaší 
domácí školou : 

• Spolupráce byla relativně intenzivní. Pracoval jsem na zadaném úkolu a kdykoliv bylo 
potřeba tak jsem postup práce a výsledky konzultoval. 

Jaká je vybavenost kampusu? : 

• Rozsáhla, ale možnosti využití záleží na případném (ne)zařezení do nějaké z College. 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? : 

• Ano. Měl jsem vyhrazen stůl v kanceláři společně s ostatními doktorandy. 

Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? : 

• Soukromí samostatný pokoj ve sdíleném bytě. 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. : 

• £ 515.00 
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) : 

• Možnosti ubytování na kolejích (Colleges) jsou omezené a ne každý je oprávněný o ně 
požádat. Tak jako jsem nebyl já.  

• Hlavním faktorem při výběru ubytování byla cena. Pokoj ve sdíleném bytě je poněkud 
obtížné sehnat pod £ 600.00. Většinou jsou malé, daleko od centra atd. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? : 

• Co nejdřív. Já si ho zařídil asi dva týdny před příletem a bylo to velmi stresující. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? : 

• Velmi závislé na tom v jakém Departmentu, v jaké budově a případně v jaké College 
člověk je. Většina lidí je zvyklá pouze obědvat sendvič. 

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

• Potraviny jsou tu v supermarketech dražší. Ale většina základních potravin a nějaký 
výběr ovoce a zeleniny není více než 2x dražší oproti ČR. 

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

• Kolo je zdaleka nejlepší volba. Všichni tu jezdí na kole. 

• Celodenní lístek na MHD je asi £ 4.00. 

• Pěšky se člověk dostane víceméně z jakéhokoliv místa do centra za 30 minut. 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? : 

• Pouze kartu studenta a jinak asi nic. 
 
 



Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? : 

• Ne  
Pracoval/a jste během studia? : 

• Ne. Nelze bez víza. 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? : 

• Víza, dále nevím. 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). : 

• Cestování. Londýn je asi hodinu vlakem. 

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

• Podpora od Zahraničního oddělení rektorátu ČVUT v Praze, podpora od fakulty, vlastní 
zdroje. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? : 

• 35 000 Kč 
a) z toho stravování: 

• 10 000 Kč 
b) z toho ubytování: 

• 15 000 Kč 
c) z toho na cestování a volný čas: 

• 10 000 Kč 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %): 

• 43 % 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) : 

• Doporučuji nebankovní služby jako např. Revolut. 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? : 

• Ne 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? : 

• Protože se jednalo o práci na disertaci v rámci probíhajícího projektu s uznáním nebyly 
žádné problémy. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? : 

• Confirmation of study period, potvrzení o práci na disertaci zahraničním školitelem, 
potvrzení o uznání práce domácí katedrou/školitelem, zprávu z pobytu. 

 

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

• Bylo velmi užitečné získat nové vědomosti, a především dovednosti pod vedením 
školitele z tak prestižní univerzity. Zároveň jsem získal mnoho kontaktů. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu: 

• Bylo velmi zajímavé poznat nové lidi, novou kulturu a mít možnost po delší dobu 
cestovat po Velké Británii. 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou: 

• Výborné. Všichni se kterými jsem komunikoval, jak na fakultě, tak na Zahraničním 
oddělení rektorátu byli skvělý. 

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

• Velmi dobré. Odjezd byl na poslední chvíli a vše bylo celkem komplikované, ale všichni 
byli velmi nápomocni. 

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

• Ano 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? : 

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

• Ne 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. : - 
 


