
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ 
 

Země výjezdu: Austrálie  

Akademický rok a semestr výjezdu: 2014/2015, Semestr 2  

Délka pobytu: od: 20.7.2015  do: 20.12.2015  

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 

- Obor studia: Obecná antropologie  

- Ročník studia v době výjezdu: 2.   

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA:    

- Zaměření/obor studia: antropologie/turismus  

- Internetové stránky: www.unimelb.edu.au/  

- Jazyk výuky: angličtina  

 

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM 

 

Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a? 

Od přátel, kteří na této univerzitě studovali přede mnoo. Dále také z internetových stránek zahraniční spolupráce 

na FHS UK. 

Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?) 

CV, motivační dopis, doporučující dopis (2x), jazykový certifikát, transkript. Přesné informace o potřebných 

dokumentech je možné získat na stránkách univerzity, potažmo FHS UK. 

Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?) 

Ano, skládala jsem TOEFL, univerzitou požadovaná úroveň je cca 90+. 

Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?) 

Ano, jakmile obdržíte od univerzity potvrzující dopis, je potřeba zřídit si vízum. Já jsem jej vyřizovala online, 

potvrzení mi přišlo druhý den. Cena je okolo 10 000 CZK. 

Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?) 

Ano, univerzita požaduje sjednání OSHC. Cena je přes 5000 CZK. 

Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?) 

Ne 

Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?) 

Dopravila jsem se letecky přes Čínu. Vzhledem ke zdržení celého administrativního procesu na straně Unimelb 

jsem musela letenky kupovat na poslední chvíli za cenu cca 39 000 CZK.  
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Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?): 

Bylo mi poskytnuto 40 000 v rámci fakultní soutěže, 60 000 pak z Fondu mobility. Tato částka pokryla mé výdaje 

přibližně na 40%. 

 

 

II. STUDIUM 

 

Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?) 

Zúčastnila jsem se orientačního týdne před začátkem semestru. Každý den je naplánovaná sekvence přednášek, 
které studenty seznámí s chodem univerzity. Zároveň se koná mnoho drobných veletrhů, kde se například 

prezentují univerzitní kluby či možnosti sportovního vyžití. Pro přijíždějící studenty to bylo zdarma, bylo však 

možné zapsat se do placeného pre-orientation weeku. Této možnosti jsem nevyužila. 

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?) 

Registrace kurzů probíhá již před samotným příjezdem, proto je dobré komunikovat s daným oddělením a 
zaregistrovat si předměty ještě předtím, než do Melbourne dorazíte. Vše se poté dolaďuje v průběhu 

orientačního týdne, kdy si dokonce můžete domluvit one-to-one setkání a předměty si doregistrovat. Musím však 

upozornit, že v průběhu orientačního týdne jsou všichni velmi zaneprázdněni a všude jsou velké fronty a dlouhé 
čekací lhůty. 

Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech: 

Handbook se všemi dostupnými předměty: https://handbook.unimelb.edu.au 

Jakmile si vše doregistrujete, dostanete přístup do univerzitního systému LMS, kde jsou všechny podrobné 
informace o daných kurzech.  

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

Například předmět Australia Now, který je navržený přímo pro mezinárodní studenty a zaměřuje se na reálie, 
historii a kulturu Austrálie.  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 

Pozitivně hodnotím velký důraz na feedback, a to jak ze strany studentů, tak samotných vyučujících. 

Negativně hodnotím masivní množství studentů na univerzitě a s tím se pojící poměrně neosobní jednání/vztah 
s lektory. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Náročnost studia byla pouze o trochu vyšší než na FHS. Já jsem samostudiu věnovala vždy pár hodin denně. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Požadavky na atest se velmi lišily u jednotlivých kurzů. Jeden z mých kurzů byl jazykový a muselo se skládat 
mnoho atestů různého typu. U ostatních předmětů to bylo v normě. Ve velké míře se jednalo o eseje, občas bylo 

nutné složit psaný test či ústní zkoušku. Je potřeba se připravit na to, že hodnocení je mnohonásobně přísnější 

než v českém školství. 

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?) 
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Knihy, které jsou potřebné ke studiu, jsou na Unimelb obecně drahé. Dají se koupit v univerzitním knihkupectví, 

které je však mnohem dražší než internetové obchody (Amazon). Já jsem potřebovala jen jednu učebnici na jazyk, 

materiály na zbylé předměty byly vždy k dispozici online. Výhodou také je, že přednášky jsou nahrávány a poté 
umístěny na LMS.  

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet) 

Škola má několik velmi dobře vybavených knihoven, zvláště centrální knihovna (Bailieu) je mezi studenty velmi 

oblíbená. Je zde možné pronajmout si místnost pro týmovou práci, stejně jako počítače (krátkodobě i 
dlouhodobě), kterých je spoustu. Zaměstnanci knihovny jsou velmi přátelští a vždy pomohou. 

 

 

 
III. PRAKTICKÉ OTÁZKY 

 

Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?) 

Byla jsem ubytovaná v bytě s dalšími studenty, do centra trvala cesta přibližně půl hodiny tramvají. Nájem jsem 

platila velmi nízký v porovnání s ostatními, jelikož jsem měla ubytování zajištěné přes známé. Standard je cca 200 

AUD/týden. Univerzita nabízí pomoc s organizací ubytování, ale tyto nabídky byly nad moje finanční možnosti.  

Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?) 

Stravovala jsem se převážně doma, velmi výjimečně v restauraci. Standardní cena jídla v restauraci je mezi 15-20 

AUD, dají se ale najít i levnější možnosti (například sushi). Vaření doma však stále vychází nejlevněji, potraviny se 

vyplatí nakupovat v nejlevnějším supermarketu Aldi. 

Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?) 

Zdravotní péče v Austrálii je všeobecně velmi drahá. Každý student je povinen mít pojištění OSHC, v rámci 

kterého je poté možné vynaložené náklady vymáhat.. Škola má vlastní zdravotní centrum, já jsem jej nevyužila.  

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?) 

Využívala jsem tramvaje a vlaky. Ve městě je velmi dobrá infrastruktura, a tudíž je velmi snadné se kamkoliv 

dostat. Je nutné zařídit si kartu Myki, jeden den pak vychází na cca 7 AUD. Undergraduate studenti mohou 

zažádat o slevu. Další oblíbenou možností je dopravovat se na kole. 

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?) 

Přímo na campusu je fitness centrum a bazén, který jsem využívala (5 AUD za jeden vstup). Je možné koupit si i 
permanentku. Dobrou alternativou je také připojit se ke sportovním klubům na univerzitě, kde se povětšinou 

platí členství za semestr. 

 

 
 

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ 

 

Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této 
zemi? 
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Rozhodně doporučuji vyjet na zahraniční univerzitu, minimálně na jeden semestr. Pro mne to byla obrovská 

zkušenost a zároveň možnost vyzkoušet si život v cizí zemi. V neposlední řadě je studium na Unimelb možností, 

jak poznat Austrálii. 

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS): 

r.micunkova@gmail.com  

 

 

 

Děkujeme za vyplnění! 

Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi. 

Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. 
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