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1. Motivace ke studiu na Tomsk Polytechnics University 
Mezi ČVUT a TPU funguje již nekolikátým rokem Double Degree program. Tudíž možnost studovat 

jeden rok na TPU a dostat tamní diplom pro mě byla prvotní motivací. Jako další samozřejmě 

možnost zlepšit si svoji angličtinu, protože v té se studovalo a naučit se rusky. V neposlední řadě 

možnost cestovat po Rusku a poznávání studentů ze všech koutů světa.  

Případným zájemcům o tento program bych chtěl říci, že přes všechny problémy o kterých budu psát 

dále pro mě byla cesta do Ruska jednoznačným přínosem a kdybych měl možnost ještě prodloužit 

tamní studium tak ji rozhodně využiji. 

2. Problémy se studijním programem 
Mezi ČVUT a TPU existovaly v době mého odjezdu 2 relativně podobné studijní programy. Nějakou 

chybou pravděpodobně způsobenou ruskou stranou jsem se ocitl na tom špatném. Bohužel jsem si 

na začátku nezkontroloval název programu na smlouvě kterou jsem podepisoval (zčásti proto, že 

smlouva byla v ruštině a já ji v té době ještě pořádně neuměl) a dostal jsem se tím pádem na špatný 

studijní program o čemž jsem na začátku neměl tušení. Pouze jsem poukazoval na skutečnost, že 

předměty v mém studijním plánu jsou zvláštní a že bych měl studovat asi jiné. Dostalo se mi 

opakovaného ujištění, že je všechno v pořádku a že se rozvrh ještě bude měnit. Po asi měsíci studia 

jsme ve spolupráci s profesorem Janderou objevili chybu a začali řešit přesun na druhý studijní 

program. Od ruské strany se nám dostalo opět opakovaného ujištění, že to není problém, ale protože 

příslušný program není momentálně otevřený bude to chvíli trvat. Vzhledem k tomu, že jsem měl 

zrovna v té době jet na mezinárodní studentský festival do Sochi (který mi zařídilo TPU) mi to ani moc 

nevadilo. Po návratu z festivalu jsem dostal informaci, že jsou problémy se sháněním profesorů, kteří 

by mě měli učit (nemluví anglicky) a že se můj přesun ještě o něco málo protáhne, nicméně se určitě 

uskuteční. Po dalším týdnu nečinnosti jsem začal oběhávat příslušná oddělení sám. To situaci trochu 

pomohlo a po dalším týdnu byla domluvena informační schůzka s vedoucími kateder a děkanem na 

které, jak jsem očekával se měli podepsat nové smlouvy a oficiálně mě (a ještě jednoho kolegu z 

ČVUT) přesunout na nově otevřený studijní program. Když jsme přišli na schůzku (která měla být 

v angličtině, nicméně byla v ruštině) obvinili nás, že všechny problémy byly způsobeny naší špatnou 

přihláškou a následným podpisem špatné smlouvy. Naše argumenty o tom, že jsme přihlášky vyplnili 

tak jak nám řekli, že smlouva byla v ruštině přestože měla být v angličtině, nebo fakt že jsme od 

začátku upozorňovali na možný problém, ale všichni nám tvrdili že je vše v pořádku nebyly brány 

v potaz. Dostali jsme tedy velice demokraticky na výběr: pokračovat ve stávajícím studijním programu 

(a riskovat tak případné neuznání odstudovaných předmětů na ČVUT) nebo jet domu. Aby toho 

nebylo málo požadovali rozhodnutí okamžitě a následně nám zakázali kontaktovat ČVUT (což jsme 

samozřejmě ignorovali).  Naštěstí se nám dostalo od ČVUT takové pomoci, že nás na ČVUT přehodili 

na studijní program shodující se s tím ruským, čímž vyřešili chybu způsobenou Rusy a umožnili nám 

tím studovat v Rusku dále.  

Zbytek studia proběhl více méně bez obtíží, až na fakt, že kvůli problémům se studijním programem 

v prvním semestru mi nepovolili obhájit diplomovou práci napsanou druhý semestr. Budu se muset 

do Tomsku vrátit po uzavření studia na ČVUT a dokončit obhajobu. 



3. Ubytování a životní výdaje 
Ceny v Rusku jsou buď stejné, nebo nižší než v ČR. Což znamená, že stipendium stačí na pokrytí 

životních nákladů. Doplácet moc ze svého není třeba, pokud to moc nepřeháníte s nočním životem 

(ten je celkem nákladný).  

Ubytování na koleji pro zahraniční studenty (Arkadiya Ivanova) bylo nadstandartní dokonce i na české 

poměry. V jedné buňce jsou 2 pokoje (single a double) a v každém je kromě postele a skříně ještě 

televize, lednice, mikrovlnka a rychlovarná konvice. Na čistotu si taky nelze stěžovat, protože každý 

týden chodí uklízečka na pokoje vytírat a měnit ručníky. Jediná nevýhoda jsou poměrně přísná 

pravidla. Každá návštěva se musí hlásit a je povolena max. do 11 večer. Alkohol je na koleji striktně 

zakázán a opakované porušení může vést k vykázání z koleje. Na druhou stranu, kolej se nachází cca 

200 m od pivovaru a v budově koleje je hookah bar.  

 

4. Závěr  
Ačkoliv studium v Rusku přinášelo spousty problémů výsledná pozitiva určitě převažují nad negativy. 

Během mojí cesty se mi povedlo procestovat poměrně velkou část této obrovské a nádherné země, 

zdokonalit svůj anglický jazyk a navíc se od nuly během jednoho roku naučit na komunikativní úrovni 

jazyk ruský. Po ročním studiu mám přátele ve většině hlavních evropských měst což usnadňuje 

cestování, dokonce i několik v latinské Americe a samozřejmě spoustu v Rusku. Navíc mi tato cesta 

poskytla náhled do úplně jiné kultury a dodala trochu větší politický rozhled. Pokud navíc k tomu 

všemu ještě dostanu diplom od TPU bude to už jen velký bonus.  

Všechny mé zážitky a pocity nešlo napsat do krátké výstupní zprávy, proto pokud někdo ze studentů 

ČVUT plánuje cestu do Ruska nebojte se mě kontaktovat. Rád poskytnu trochu obsáhlejší výklad o 

tomto studijním pobytu.  


