
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

Akademický rok 2016 - 2017

Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS) po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu aia@dzs.cz 

. Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail: 

Domácí VŠ: Vysoké učení technické v Brně 

Domácí fakulta: Fakulta strojního inženýrství 

Obor studia: Matematické inženýrství 

Hostitelská země: Malta 

Hostitelská VŠ: University of Malta 

Délka pobytu: 3 týdny 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy 

na internetových stránkách DZS ano 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy ne 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě

či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza,

pojištění apod., doprava, spojení, ceny)

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena,

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze)

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní

příležitosti, tipy na výlety)

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního

studia

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty)
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 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

Text zprávy: 

 

Zahraniční pobyt: 

Zahraniční pobyt byl spojen s třítýdenním studiem anglického jazyka na škole Malta 

University Language School, která se nachází na Maltě v městečku Lija. Výuka mého 

kurzu (General English Course) probíhala vždy dopoledne od pondělí do pátku. 

V posledním týdnu výuky jsem využil možnost vykonání závěrečného písemného testu, 

po jehož úspěšném absolvování jsem obdržel certifikát potvrzující ovládanou úroveň 

anglického jazyka. 

 

Před odjezdem: 

Prakticky ihned po obdržení konečného rozhodnutí maltské strany o mé účasti na 

jazykovém pobytu na Maltě jsem si u ČSA zakoupil zpáteční letenku z Prahy na Maltu. 

Jednalo se o přímé lety. Dále jsem si zařídil cestovní pojištění v dostatečné výši, ve 

směnárně jsem si „koupil“ Eura. Nebylo třeba si zařizovat vízum. Také jsem na webových 

stránkách jazykové školy vyplnil vstupní rozřazovací test, na základě kterého mi byla 

přidělena úroveň kurzu. 

Možnost transferu z letiště do residence, kterou škola nabízela, jsem kvůli vyšší ceně 

nabízené služby nevyužil - raději jsem se rozhodnul pro levnější možnost, a to kombinaci 

autobusu a 10 minut chůze do místa ubytování. 

 

 

Ubytování, stravování, doprava: 

Ubytování se nachází v městečku Lija, ve stejné budově jako jazyková škola. V mém 

případě se jednalo o ubytování ve dvoulůžkových pokojích se společnou koupelnou. Tři 

takové pokoje pak společně sdílely kuchyň a lednici. Kuchyň jsem ovšem nevyužíval, 

v místním baru jsem měl zajištěnu plnou penzi. 

S kvalitou jídla jsem byl spokojen, zejména teplé a vydatné večeře mi přišly po náročném 

odpoledním cestování po ostrově vždy vhod. V případě večeře jsme většinou měli 

možnost výběru ze dvou až tří jídel. Na druhou stranu snídaně byly vždy stejné – cereálie 

s mlékem, dvě topinky s plátkem šunky a sýru, máslo, džem a pomerančový džus. Na 

oběd byly podávány většinou těstoviny. Pokud si chtěl člověk například o víkendu 

naplánovat celodenní výlet, měl možnost na baru požádat o obědový balíček ve formě 

bagety, nebo sendviče. 

Součástí residence byl také menší bazén, dále také možnost zakoupení drobného 

občerstvení na baru. Přístup k Wi-Fi připojení byl v residenci zpoplatněn. Pro připojení 

elektronických zařízení do zásuvky byl nutný adaptér – na Maltě se setkáte s anglickým 

typem zásuvek. 

Při cestování na Maltě jsem nejvíce využíval místní autobusy a minibus pro hosty 

residence. Podmínky pro cyklistiku nebo pěší turistiku jsou na Maltě zcela nevyhovující. 

 

 

 

 



Finance: 

Ubytování, stravování, cenu kurzu i letenky jsem měl již zaplacené. Je důležité mít však 

při sobě nějaké kapesné. Další výdaje pak mohou být například v podobě nákupu pitné 

vody, W-Fi připojení, nákladů na autobusovou dopravu či lodní dopravu na ostrovy Gozo 

či Comino. 

 

Volný čas: 

Jelikož jsem nemusel vypracovávat téměř žádné domácí úkoly, měl jsem každé odpoledne 

a během víkendů volný čas, který jsem nejraději trávil cestováním po Maltě. Celá země se 

dá procestovat během pár dní. Na Maltě se nachází spousta nádherných pláží, historických 

míst i nevídaných přírodních krás. 

V noci mladí lidé z residence velmi rádi navštěvují Paceville – živou čtvrť plnou diskoték 

a tanečních klubů. Vhodnou alternativou pak jsou například tradiční večerní městské 

festivaly a slavnosti spojené s živou kapelou a ohňostroji. 

 

Komentáře a doporučení: 

Jak již bylo zmíněno, voda z kohoutku na Maltě není pitná. Také je vhodné si s sebou 

dovézt adaptér k připojení elektronických zařízení. 

Naprostá většina místních obyvatel mluví na Maltě plynně anglicky, tedy s dorozuměním 

jsem během svého pobytu neměl nikdy problém. 

 

Celkové hodnocení: 

Pobyt zcela předčil veškerá očekávání, a to jak po stránce kvality jazykového kurzu, tak i 

zkušeností a dojmů z cestování po ostrovech. V residenci jsem se seznámil se spoustou 

úžasných lidí, se kterými jsem pak trávil volný čas a měl jsem tak možnost své zážitky 

z cestování s někým sdílet. Navíc jsem tak měl možnost být stále v kontaktu s angličtinou, 

za což jsem nesmírně vděčný. Celkově tedy mohu pobyt hodnotit po všech stránkách 

pozitivně, rozhodně bych jej doporučil i ostatním případným zájemcům. 




