
Zpráva ze studijního pobytu v zahraničí 
 

Místo pobytu: St.Petěrburgská Státní Polytechnická Univerzita, Petrohrad, Ruská Federace 

Termín pobytu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2014  

V akademickém roce 2013/2014 jsem se zúčastnil výměnného studijního pobytu na polytechnické univerzitě 

v Petrohradu. Studium v Rusku jsem si vybral hlavně proto, abych se zdokonalil v ruském jazyce, který je 

v rámci elektrotechniky velmi významný. A dalším faktorem bylo město, které se řadí mezi nejkrásnější 

města na světě, což můžu jenom potvrdit. Studoval jsem dva semestrální programy v anglickém jazyce (v 

zimním semestru „Advanced Information Technologies for Enterprises“ a v letním „International Business 

Semester“) a dále pak jsem navštěvoval kurz ruského jazyka, který byl velmi intenzivní (8 vyučovacích hodin 

za týden). V obou dvou programech byli zapojeni jak mezinárodní studenti, tak i ruští studenti, což bylo velmi 

přínosné. Hodiny ruského jazyka byly příjemné, měli jsme možnost sami diskutovat o problémech, které nás 

zajímali a také o věcech které jsme se chtěli naučit. Na konci jsme skládali zkoušku na úrovni B2 podle 

evropské stupnice. Kvalita výuka na stejné úrovni jako u nás. Mezi učiteli byly většinou lidé z praxe a jejich 

přístup byl velmi přátelský. Také jsme získali velmi zajímavé informace, které byly obohaceny osobními 

zkušenosti našich vyučujících o tom, jak funguje byznys v Rusku. Součástí programů byly i různé exkurze do 

sídel mezinárodních společností v Petrohradu. Například jsme se podívali do továrny automobilky General 

Motors či do sídla burzy s cennými papíry, apod. 

Ubytování bylo zajištěno na koleji vyhrazené pro mezinárodní studenty v budově Institutu mezinárodních 

vzdělávacích programů. Kvalita ubytování byla komfortní, srovnatelná s úrovní ČVUT. Koleje se nachází na 

okraji kampusu university a nedaleko od stanice metra. Během pobytu jsem se vůbec nesetkal s nevraživostí 

či něčím podobným. Spíše naopak Rusové se chovají velmi přátelsky a všeobecně ke všem ostatním 

slovanským národům se chovají velmi vřele, dokonce jsem se setkal i tím názorem, že Praha je nejhezčí 

město na světě. 

Petrohrad nabízí obrovské množství volnočasových aktivit. Myslím si, že opravdu každý si zde něco najde. Ve 

městě i jeho blízkém okolí se nachází spousta historických památek a budov, které jsou velmi hluboce 

spojeny s ruskou historií a které opravdu stojí za to shlédnout, např.: Zimní Palác, křížník Aurora či nedaleké 

paláce Peterhof a Carskoje selo a spousta dalších. V oblasti kultury stojí také navštívit divadla, které patří 

mezi světovou špičku. Já jsem měl možnost vidět operní představení světové úrovně v Michajlovkém divadle. 

Rusové jsou také horlivými fanoušky sportu a to především fotbalu a hokeje. Podíval jsem se zápasy obou 

petrohradských týmu, jak hokejového SKA i fotbalového Zenitu. Jelikož jsem také aktivní sportovec, dostal 

jsem se do školního basketbalového týmu, se kterým jsme hráli univerzitní ligu. 

 Tento pobyt hodnotím velmi kladně, byla to pro mě obrovská zkušenost a doufám, že využiji i v budoucnu. 

Studoval jsem na významné ruské univerzitě, seznámil se lidmi snad z celého světa a také jsem se zdokonalil 

v jazycích, jak v ruském tak i anglickém. A Petrohrad jsem si opravdu zamiloval a doufám, že se tam ještě 

někdy podívám. Jsem rád, že jsem na tuto stáž vyjel, protože splnila všechna má očekávání a určitě bych 

doporučil ostatním, aby neváhali a podobnou zkušenost také zažili, protože ČVUT nabízí velké množství 

příležitostí a je škoda toho nevyužít.  


