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INFORMACE ZE STUDIA NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ/INSTITUCI
Jazyk výuky:
Systém hodnocení
práce studentů na
zahraniční
univerzitě:

Angličtina
Systémy v rámci Austrálie nejsou unifikovány.
University of Melbourne známkuje následovně:
http://policy.unimelb.edu.au/MPF1052#section-3.1
V českém systému je 4=neuspěl, v systému University of Melbourne je toto 6.
Stupeň. Stupně českého hodnocení 1 a 2 jsou jaksi rozděleny další 2 stupně.

Jak se splnil
původní cíl pobytu

Původním záměrem bylo navštěvovat více než 4 předměty.
Získat poznatky, které bych mohl využít při psaní své diplomové práce.
Zdokonalit jazykovou znalost anglického jazyka.
Podniknout poznávací cestu (alespoň menšího rozsahu) po Austrálii.

Co se nepodařilo
splnit (+ příčiny):

Australské univerzity umožňují studium maximálně 4 předmětů za semestr (a
to i při studiu na více fakultách univerzitách). Poměrně značné množství
studijního materiálu a příprava na dílči testy je však poměrně náročná. A více
předmětů by bylo těžko zvládnutelných.
Splněno.
Splněno.
Nesplněno.

Ohodnoťte přínos studia (1 - výborné, 5 - úplné zklamání)
Co by zasloužilo
změnu:

1

Přístup českého univerzitního systému k paralelnímu studiu více
univerzit/fakult. Pokud by bylo skutečně vyžadováno přečtení všech
předepsaných materiálů, není možné studovat více fakult zároveň.
Na jednotlivé semináře je třeba postupně načítat dílčí texty. Ty jsou často
shrnutím dosavadních publikací atp. Jejich čtením je možné dobře pochopit
tematiku, ale na druhou stranu není dostupný dostatek kontextu. K získání
koherentnějších historicky provázaných znalosti je třeba extenzivnějšího čtení
sahajícího za hranice „povinné četby“.
Australská univerzita byla velmi organizovaná, nebyl tedy v principu s ničím
problém.

ODBORNÝ PŘÍNOS POBYTU:
1) prezentace vlastních výsledků výzkumu – určitou část nabytých znalostí budu schopen
integrovat
2) dlouhodobá perspektiva výměny studentů/vyučujících – jednosemestrální pobyt je ke splnění
tohoto bodu nedostačující, ale univerzita se prezentuje v tomto směru velmi positivně.
3) jazykové zdokonalení
4) sběr informací a pramenů
5) práce s novými metodikami

MOTIVACE
Na univerzitu jsem narazil při prohlížení stránek FHS UK s možnostmi zahraničních výjezdů. Poté jsem
blíže prozkoumal jednotlivé univerzity, které byly nabízeny v rámci Austrálie a vzhledem k lokalitě,
prestiži a nabízeným předmětům, zúžil výběr na MacQuarie University a University of Melbourne.
University of Melbourne je považována za nejlepší univerzitu v Austrálii a na celosvětovém žebříčku
univerzit se pohybuje na 31. místě. UK se umístila na 233. místě.
DOKUMENTY
Byly požadovány dokumenty shodné s těmi uvedenými na stránkách zahraničního oddělení FHS UK.
Tedy životopis, motivační dopis, studijní plán, výpis dosavadních studijních výsledků, ověření jazykové
způsobilosti, 2 doporučující dopisy, kopie pasu.
JAZYKOVÁ ZKOUŠKA
Dle stránek University of Melbourne - http://futurestudents.unimelb.edu.au/admissions/entryrequirements/language-requirements Já jsem využil možnosti Common European Framework System a
prokázal se potvrzením o jazykové zkoušce na úrovni C1.
VÍZUM
Pro stadium v Austrálii je potřeba vízum. Proces zřízení trval v řádu dnů. Cena byla 535 AUD. Vízum je
tedy zpoplatněno, ač dle internetových stránek ambasád je možné dojít k názoru, že tomu tak není.
Kontaktním místem je ambasáda ve Vídni, neb v České republice absentuje.
POJIŠTĚNÍ
Pojištění je povinné – tzv. OSHC (Overseas Student Health Cover). Buď je možné využít nabídky
univerzity v rámci přihlášky – cena 300 AUD, či si sjednat vlastní, které může být cenově rozdílné
(levnější/dražší – dle nabízených služeb)
DOPRAVA
Podařilo se mi koupit letenku za 32 353 CZK. Vzhledem k dlouhému rozhodovacímu procesu jak o
získání pobytu, tak o přidělení finančních subvencí není možné letenku pořídit s časovým předstihem,
čímž se cena navyšuje. Před příletem je možné si s univerzitou zorganizovat vyzvednutí na letišti –
obzvláště vhodné při příletu na poměrně vzdálené letiště Avalon.
FINANCOVÁNÍ
Bylo mi přiděleno 60 000 CZK z Fondu mobility a 40 000 CZK z fakultního fondu. Tato podpora byla
přidělena na dobu pěti měsíců. Částka nemá šanci studium pokrýt. I přesto, že jsem nevyužíval MHD –
pohyboval jsem se na kole -, v rámci ubytování jsem neplatil služby, a prakticky jsem neutrácel za nic
více než stravu a ubytování, finanční podpora byla vyčerpána na konci 4. měsíce. Průměrná mzda
v Austrálii je kolem 120 000 CZK, proto jsou tamější ceny znatelně vyšší než ty v ČR.
UBYTOVÁNÍ
Platil jsem 150 AUD/týden . Byl jsem ubytován 5 minut jízdy na kole od univerzity, kde je obvykle
ubytování mnohem dražší. Univerzitu je možné požádat o asistenci s ubytováním.
STRAVOVÁNÍ
Snažil jsem se kupovat potraviny a vařit vlastní jídlo, popř. využívat poměrně kvalitních studentských
restaurací zřízených na území kampusu, kde se cena za jídlo pohybuje kolem cca 7 AUD. Cena jídla
v restauracích se pak pohybuje od 10 AUD výše až po 200 AUD v restauraci nejprestižnější.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péči jsem nepotřeboval. Před odjezdem jsem se snažil navštívit rehabilitační zařízení, kde
úvodní 30minutová konzultace byla zpoplatněna 90 AUD, a za další konzultace popř. léčbu se platilo
nadále. Sjednané pojištění kryje vždy pouze část nákladů u lékaře. Stomatologická ošetření jsou
v Austrálii VELICE drahá – pouze za prohlídku se platí kolem 150 AUD.
MÍSTNÍ DOPRAVA
Pohyboval jsem na kole. Terén a infrastruktura Melbourne je cestování na kole dobře uzpůsobeny.
Vzhledem k zácpám je tak možné cestovat mnohem rychleji a efektivněji. Povinnou výbavou jsou světla

a helma.
Undergraduate (bakalář) může získat studijní slevu na MHD, postgraduate (magistr) tuto možnost nemá.
Jízdné by tedy vycházelo na cca 35 AUD/týden. Dostupné jsou samozřejmě i jízdenky na jednorázovou
jízdu – 3,5 AUD za jednu cestu atp. Při častějších přestupech a pravidelném užívání se rozhodně vyplatí
předplacené jízdné. Stejně tak je nutnost pořídit si do pro přepravu v MHD tzv. MyKi card – jakási
Opencard, kterou se přihlašujete a odhlašujete při nastupování/vystupování z tramvají, vlaků atp. –
papírové jízdenky byly zrušeny.
DOPORUČENÍ
Byl jsem zaskočen zpoplatněním víza (stejně zaskočena byla i další vyjíždějící studentka) – doporučuji
tedy podobné informace ověřit telefonicky (neb internet byl v tomto směru matoucí).
Univerzita pořádá na počátku každého semestru tzv. O-Week – orientation week pro zahraniční studeny
- http://oweek.unimelb.edu.au/ (undergraduate) popř. oweekgrad.unimelb.edu.au (graduate), kde jsou
sdělovány všechny nutné informace – možnost využít poradenských služeb v rámci univerzity, možnost
hledání práce, poplatky, pokuty, zřízení studentského průkazu, použití vyhledávacího systému knihovny
(velmi výhodně při hledání zdrojů neb univerzita má zaplacen přístup do mnoha databází a žurnálů
všech možných zaměření) atd. Účast není povinná, ale informace zde získané jsou užitečné. Úvodní
přednášky se konají v různých budovách – zápas s mapou a časem je velmi dobrým způsobem, jak se
zorientovat v rámci kampusu ještě před začátkem semestru.
University of Melbourne nabízí široký výběr studentských klubů zaměřených na různé aktivity. Jedním
z nich je i MUSEX (Melbourne University Student Exchange Society). Klub je zaměřen především na
volnočasové aktivity (návštěvy barů, zájezdy…) – tyto aktivity není nutné využívat, ale facebooková
stránka klubu je velmi užitečným zdrojem k výměně informací, co se praktických záležitostí týče.
Hodnocení a známkování je velmi přísné – odevzdává se pomocí elektronického systému (občas i
vytištěná kopie) a po zhodnocení student obdrží zpět pečlivě přečtenou a okomentovanou verzi. V rámci
studia na UK se mi nespočetněkrát stalo, že jsem byl oznámkován bez jakékoliv zpětné vazby, na
Unimelb je tato poskytnuta vždy a extenzivně. Časová náročnost studia omezuje možnost přivýdělku – i
mnoho Australanů nestuduje současně plné 4 předměty, protože musí současně pracovat, takže studuje
školu déle. Dotace UK náklady nepokryje a je tedy třeba mít v záloze dostatek fondů.

