
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: ČVUT 

Domácí fakulta: Fakulta Elektrotechnická 

Obor studia: Elektroenergetika 

Hostitelská země: Malta 

Hostitelská VŠ: Malta University Language School 

Délka pobytu: 3 týždne 

 

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) 

 

Pobyt bol realizovaný na Malta University Language School v období 24.7-

13.8.2016. Výuka prebiehala každý pracovný deň od 9:00 do 10:30, potom bola 

prestávka 30 minút a pokračovalo sa od 11:00 do 12:30. Víkedny boli voľné. 

 

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

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

 

Asi tri dni pred odjazdom som dostal v maily odkaz na online test, na základe 

ktorého nás následne rozdelili do skupín podľa našej úrovne. V prípade, že ste si 

nezvolili vyzdvihnutie z letiska za 40 EUR, je dobré si dopredu zistiť spoj 

k ubytovaniu na https://www.publictransport.com.mt 

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
https://www.publictransport.com.mt/


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

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 

Ubytovanie bolo zabezpečené na Malta University Residence v meste Lija 

uprostred ostrova. Bývali sme v dvojlôžkových izbách s poschodovou posteľou. Na 

izbe bolo umývadlo a bola k dispozícii skrinka s možnosťou jej uzamknutia 

(odporúčam doniesť zámok). V žiadnej z izieb nebola klimatizácia, čo v praxi 

znamenalo, že vo vnútri bola teplota 30°C (aj v noci). Situáciu trošku vylepšoval malý 

ventilátorik ale nebolo to ideálne. Internet nie je súčasťou ubytovania, a je možné si ho 

prikúpiť za 15 EUR/týždeň alebo 25 EUR/mesiac. Je extra pomalý, v rozsahu od 50 

kb/s do 150 kb/s (http://www.speedtest.net/my-result/5516810763). Voda z vodovodu 

sa neodporúča k pitiu. Ja som to skúšal, ale chutí ako slaný plast :-) Zásuvky na Malte 

sú britského typu, preto je potrebný adaptér (možné kúpiť na vrátnici za 2,5 EUR) 

Čo sa týka stravovania, mali sme zabezpečenú plnú penziu (raňajky, obed, 

večera). Raňajky boli každý deň identické - na výber dva druhý cereálii s mliekom, 

chlieb s maslom, koliesko šunky a koliesko syra. Na obed boli zvyčajne cestoviny a na 

výber boli dve rôzne omáčky (napríklad syrová a paradajková). Večera bola vždy 

najväčšia a zvyčajne sa jednalo o nejaké mäso (kura, králik, bravčové) s hranolkami 

alebo šalátom. Na jedlo sa čaká v rade okolo 20 minút. 

Verejná doprava na ostrove je veľmi nespoľahlivá. Na cestovných poriadkoch 

platí len rospis smeru nie však časy odjazdov. Je úplne bežné, že v zastávke, kde chodí 

autobus raz za hodinu, raz príde o 15 minút neskôr a inokedy zas o 15 minús skôr. 

Absolutné porušovanie cestovného poriadku je pravidlom na všetkých linkách. Cena 

týždňového neobmedzeného lístka je 21 EUR. Inou možnosťou je kúpiť si 12 jázd za 

15 EUR. Samostatný lístok u vodiča stojí 2 EURÁ. 

 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 

Z vlastných zdrojov som platil letenku, (tú by mi mala následne preplatiť 

škola), ďalej dopravu na letisko a z letiska, dopravu po ostrove a internet. Všetko 

ostatné (ubytovanie, kurz, jedlo) som neplatil. 

  

 

 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) 

 

Výlety bolo najlepšie organizovať samostatne. Odporúčam Blue Grotto, 

Valletta, Mdina, prírodný park pri Golden Beach... 

 

 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 

Pobyt bol pre mňa určite prínosný, predovšetkým preto, že som bol nútený 

rozprávať sa s ľuďmi v cudzom jazyku. :-) 
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