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I. Základní údaje o studentovi 

ID studenta v IS školy 201213031 

Jméno Filip 

Příjmení Fikejz 

Získaný akademický titul Ing. 

  

Domácí škola 

Název domácí školy České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta/katedra domácí školy Fakulta elektrotechnická 

Erasmus ID kód domácí školy CZ PRAHA10 

Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Dana Mrkvičková 

E-mail Erasmus koordinátora domácí školy mrkvicko@vc.cvut.cz 

Obor studia Electronics and automation 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí doktorské  

Zahraniční škola 

Země:  Francie 

Název zahraniční školy:  Université du Maine 

Erasmus ID kód zahraniční školy: F LE-MANS01 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy 

Laboratoire d´acoustique de l´université du 

Maine (LAUM - UMR CNRS 6613) / École 

supérieure d´électronique de l´Ouest (ESEO) 

Angers - Groupe Signal Image et 

Instrumentation (GSII) 

Jméno Erasmus koordinátora zahraniční 

školy 
Fanny Laude-Molina 

E-mail Erasmus koordinátora zahraniční 

školy 
ri@univ-lemans.fr 

Web zahraniční školy pro Erasmus studenty http://www.univ-lemans.fr/fr/international.html 

Začátek pobytu: 10/09/2012  

Konec pobytu: 28/06/2013  

Délka pobytu v měsících: 9.5  

 

 



II. Aktivity před výjezdem 

Kde jste získal/a informace o programu 

Erasmus? (např. od spolužáků, z Internetu…) 
Od spolužáků, z internetu, od školitele 

Co vás motivovalo studovat v zahraničí? 

prohloubení odborných znalostí 

jiné akademické důvody 

zlepšení jazykových znalostí 

pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost 

touha být nezávislý/á, soběstačný/á 

pracovní plány – lepší budoucí pracovní 

uplatnění 

Kde je možné získat informace o kurzech 

vyučovaných na zahraniční škole? 

Na webových stránkách, přes koordinátorku, na 

základě zkušeností kolegů, kteří tam už byli 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na 

zahraniční vysokou školu? 
Student Application Form, Learning Agreement 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí 

vyřizuje? 
on-line i poštou  

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? 9 měsíců předem 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční 

vysoké škole? 
francouzština 

Jak probíhala Vaše jazyková příprava před 

studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ 

kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný 

domácí nebo zahraniční školou)? 

Nakonec jsem žádnou přípravu před odjezdem 

ani před nástupem nestihl, ale francouzštinu jsem 

měl sedm let na gymnáziu a rok na fakultě. I 

když od té doby uplynulo šest let, už v prvních 

dnech jsem se rozmluvil. Angličtinu jsem 

používal velmi sporadicky, preferoval jsem 

komunikaci ve francouzštině, s angličtinou také 

nebyl problém. 

 

Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = 

výborné, 5 = nedostatečné)? 

a) Před studijním pobytem 2  

b) Po absolvování pobytu 1  

Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus 

Intensive Language Courses)? 
ne  

III. Průběh studia 

Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní 

smlouvu (Learning Agreement, 

Studienvertrag, Contrat d´études) domácí i 

zahraniční školou? 

ano, před odjezdem  

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? ne  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na 

zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro 

výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) 

Jako doktorand jsem na zahraniční univerzitě 

pracoval na disertační práci, žádné předměty 

jsem tam nestudoval. 



Doporučil/a byste nějaký zajímavý 

předmět/kurz/vyučujícího?  

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ne  

Byla součástí Vašeho studia také praktická 

stáž/praxe? 
ne  

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) 

a hodnocení práce studentů na zahraniční 

škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 

I když jsem tam předměty nestudoval, vím, 

že výuka probíhá v rámci oborů v blocích, 

časový rozvrh je stálý, ale předměty se v 

průběhu akademického roku mění. Je kladen 

velký důraz na praktické projekty, při 

laboratorních úlohách studenti dostanou úkol 

a přístroje, ale na metodu měření musí přijít 

sami. V průběhu studia musí studenti 

absolvovat povinnou šestiměsíční zahraniční 

stáž a v závěru magisterské etapy musí 

pracovat na projektu ve spolupráci s firmou 

nebo s vědeckým týmem. Velký prostor 

dostává i výuka angličtiny. 

Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve 

srovnání s domácí? 
srovnatelná  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál 

na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 

výuky či jej bylo nutné koupit?) 

Pracoval jsem na disertační práci, některé 

podklady jsem dostal od školitele, jinak jsem 

používal hlavně přístupy do databází 

zahraničních zdrojů, které má ČVUT. 

Jaká je dostupnost a vybavenost školní 

knihovny? 
Srovnatelná s naší Technickou knihovnou. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na 

internet; potřeba vlastního notebooku; 

možnosti tisku a kopírování)? 

Dostal jsem k dispozici stůl s osobním 

počítačem připojeným na internet, mohl jsem 

využívat i školní síťový disk, měl jsem 

přístup na všechny síťové tiskárny, které 

zároveň sloužily jako kopírky a scannery. 

Kancelář jsem zpočátku sdílel se dvěma 

doktorandy, poté, co obhájili své disertace, 

sídlil jsem tam sám. Byl mi zřízen školní 

mail. Měl jsem s sebou i vlastní notebook. 

Používá zahraniční škola systém ECTS? nevím  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní 

studentská organizace nějaké speciální akce 

pro výměnné studenty? 

ano  

Jestliže ANO, pak 

vyzvednutí při příjezdu:  

uvítací den / večer:  

výlet(y) či kulturní akce:  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a 

do studijních skupin s místními studenty? 
Ne 

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi 

místní studenty? (hodnocení jako ve škole) 
1  



IV. Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji 

Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 95 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a 

právě tento druh ubytování (uveďte 

vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; 

co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 

večer nebo o víkendu) 

Nakonec jsem nepůsobil v Le Mans, ale v 

ESEO Angers. Université du Maine mě tam 

vyslala, protože její součást LAUM má s 

ESEO společnou laboratoř a našla mi tam 

školitele, který se zabývá akustikou a 

zpracováním biomedicínských signálů, tedy 

tématy souvisejícími s mou disertační prací. 

Bydlení na koleji v Angers mi nabídla škola, 

jednalo se o ekonomicky nejschůdnější 

variantu. Na pokoji bylo plnohodnotné 

umyvadlo, postel, skříň, knihovna, stůl, 

židle, lampička a lednička. Byla tam 

ethernetová přípojka na internet, který byl v 

ceně, stačilo vyplnit registrační formulář a 

počkat zhruba týden, než se připojení 

zaktivovalo. Kabel mi půjčili na vrátnici na 

celou délku pobytu. Na patře byly k 

dispozici dvě společné umývárny (sprchy 

byly v zamykacích neprůhledných 

kabinkách) se záchody a kuchyňka s varnou 

deskou, mikrovlnnou troubou a klasickou 

elektrickou troubou. Příbory, nádobí, 

rychlovarnou konvici, prodlužovačku či 

ramínka do skříně je třeba si koupit (v 

supermarketech se to dá sehnat levně), 

lůžkoviny je možné si při příjezdu za 15 eur 

koupit přímo na koleji. Pokoj si musíte 

uklízet sami, uklízečky se starají pouze o 

umývárnu, chodbu a kuchyňku (ale 

samozřejmě není dobré tam nechávat 

nepořádek, už s ohledem na další uživatele). 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

Jakmile se školou začnete komunikovat, je 

dobré zmínit, že máte zájem o kolej (pokud 

máte), oni už vám pošlou příslušné 

formuláře. Tím, že jsem se několik dnů před 

odjezdem dozvěděl, že nakonec budu v 

Angers, kolej mi zařídil školitel, předtím 

jsem už byl přihlášený na kolej do Le Mans. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě 

pobytu? 

Ideální je menza, obědy jsou dobré a 

rozmanité, za 3,10 eur dostanete hlavní jídlo, 

salát, dezert, malou bagetu a dvě omáčky 

(kečup/hořčice/majonéza) dle výběru, voda k 

pití je zdarma, stejně jako sůl a pepř, 

většinou je třeba si jídla, zejména saláty 

dokořenit. V některých menzách je možná za 



0,50 eur dokoupit i polévku. Další 

alternativou je třeba kebab, za 5 eur 

dostanete kebab v pitě s plným talířem 

hranolků, s omáčkou dle výběru a s 

plechovkou pití dle výběru. Snídaně, večeře 

a suroviny na víkendové vaření je 

nejekonomičtější nakupovat v 

supermarketech, v samoobsluhách 

doporučuji kupovat spíše drobnosti, ceny 

jsou vyšší. 

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte 

s cenami v ČR) 

Mírně dražší, ale pokud nakupujete v 

supermarketech (Lídl, Géant Casino, 

Auchan, Carrefour), dá se to zvládnout 

celkem výhodně. 

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy 

pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky 

Doporučuji koupit letenku s předstihem, 

zpáteční letenka do Paříže s ČSA stála 

zhruba 4300,- Kč, je vhodné jet vlakem 

přímo z letiště Charles de Gaulle (jezdí za 

den jen asi dva nebo tři, jinak je třeba jet do 

Le Mans či Angers z nádraží Paris 

Montparnasse). Ceny vlaku se dost liší podle 

denní doby, kdy jedete, do Le Mans se dá 

sehnat jízdenka z letiště za 34 eur, ale i za 

více (do Angers, které je o 81 km dál za cca 

55 eur, ale může to být i 69 eur). 

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, 

kolo, pěšky, orientační ceny)? 

V Le Mans i Angers je jedna páteřní 

tramvajová linka, která jede z nádraží 

centrem města až ke škole. Jednorázové 

jízdenky stojí v obou městech 1,40 eur, 

výhodnější je balíček deseti jízdenek, při 

každodenním ježdění se vyplatí tramvajenka 

(v Angers je měsíční za 39 eur, 

předpokládám, že v Le Mans je to podobné). 

Je možné jezdit i na kole, cyklotrasy jsou 

pravděpodobně bezpečnější než u nás (pruhy 

pro cyklisty jsou většinou na širokém 

chodníku, nikoliv na silnici), ale na koleji je 

většinou třeba platit za uskladnění kola. 

Školu jsem měl daleko, takže jsem jezdil 

každý den tramvají. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu 

(např. povolení k pobytu)? 

Ještě před ubytováním je nutné zařídit si 

místní ubytovací pojištění SMEBA, tam vás 

pošlou dříve, než vám dají klíče od pokoje, 

proto je dorazit na místo v úředních 

hodinách. Jedná se o jednorázový poplatek 

30-50 eur, podle charakteru pojištění, platí 

po celý rok. Také budete muset zaplatit 

kromě ubytování za první měsíc (ten je vždy 

ještě bez CAF) také akontaci (cca 130 eur), 



je dobré mít to připravené v hotovosti, 

protože na některých kolejích mají platební 

terminály jen na francouzské karty. V 

prvních dnech doporučuji vyplnit na 

internetu žádost o ubytovací stipendium 

CAF (je třeba během prvního měsíce 

pobytu), formulář není úplně jednoduchý a je 

třeba k němu přiložit několik osobních 

dokumentů (např. kopie rodného listu, 

potvrzení o studiu na zahraniční škole, 

potvrzení o ubytování, kopie zdravotního 

průkazu, pasu, ISIC karty apod.), ale za 

následně ušetřené peníze to stojí. Určitě si 

vemte s sebou několik svých pasových 

fotografií, na některých institucích je chtějí. 

Doporučuji co nejdříve udělat francouzský 

účet, některé platby (kolej, tramvajenka, 

francouzský mobil) je třeba platit z něj. Je na 

vás, jestli chcete francouzský mobil, ale pro 

domlouvání se s místními přáteli je to určitě 

lepší. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního 

pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 

vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální 

pojištění) 

Nechal jsem si české zdravotní pojištění u 

VZP, k tomu cestovní pojištění u ČSOB. 

Mám celoroční pojištění na kartě, ale platí 

maximálně tři měsíce v kuse, zbytek je třeba 

doplatit. Vzhledem k tomu, že na Vánoce 

jsem byl doma, v lednu po návratu do 

Francie se mi ty tři měsíce začaly počítat 

znovu, takže jsem doplácel "jen" duben až 

červen. Pravděpodobně existují i výhodnější 

varianty. Škola žádné další speciální 

pojištění nevyžadovala. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v 

zahraničí? 
Naštěstí ne 

Pracoval/a jste během studia? ne  

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro 

české studenty? 

Nevím, pokud vím, tak studenti programu 

Erasmus oficiálně pracovat nesmí. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; 

výlety; finanční náročnost)? 

Existují sportovní areály, které jsou pro 

studenty zdarma (například fotbalová hřiště 

či tenisové kurty), některé fotbalové haly 

jsou za 5 eur na osobu, studentskou slevu 

jsem využil i na kluzišti (cena i se 

zapůjčením bruslí cca 6 eur na celé 

odpoledne) a v bazénu (rovněž cca 6 eur). S 

přáteli jsme podnikali výlety, půjčovali jsme 

si auto, což se ve víc lidech vyplatí, řidiči ve 

věku nad 26 let platí nižší sazbu než mladší 

studenti. Při cestování je vhodnou 

alternativou k přespávání hotel F1, který při 



plném obsazení pokoje vychází okolo 10 

eur/osobu na noc. 

V. Finance 

Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v 

EUR měsíčně) 
473 

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k 

financování pobytu? 

finance od rodičů 

vlastní úspory 

další grant / stipendium 

jiné: Jsem redaktorem jednoho 

specializovaného webu, články jsem ve 

volném čase psal i z Francie a dostával 

mzdu.  

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje 

během pobytu? (v EUR měsíčně) 
500 

a) z toho stravování 300 

b) z toho ubytování 95 

c) z toho na cestování a volný čas 105 

Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus 

Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
95 

Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus 

před zahájením pobytu? 
ne  

Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku? V prvním týdnu po příjezdu 

Jak bylo stipendium Erasmus předáno? Převodem na můj korunový účet 

Zkušenosti s bankovními účty/službami 

(doporučujete účet zřízený v zahraničí; 

používání české platební karty) 

S platební kartou Visa k českému účtu nebyl 

problém, brali ji i v autopůjčovně, pro jistotu 

jsem měl ke stejnému účtu i Master Card, ale 

nevyužil jsem ji. Založil jsem si i 

francouzský účet u BNP Paribas, ke kterému 

jsem dostal kartu Visa Electron, tou jsem 

platil jen kolej, tramvajenku a mobil. Obecně 

doporučuji platit kartou (ať už českou, nebo 

francouzskou), kde to jde. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky 

(za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 

materiál, apod.)? 

Ne 

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a 

kreditů? 
0.0 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 0.0 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? 
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí 

školou uznány? 
ne  



Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým 

problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

Pracoval jsem na disertační práci, neměl 

jsem žádnou kreditovou povinnost. 

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu 

(hodnocení jako ve škole) 
1  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu 

(hodnocení jako ve škole) 
1  

Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení 

jako ve škole) 
1  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté 

domácí školou (hodnocení jako ve škole) 
1  

Je podle Vás nabídka Vaší domácí 

katedry/fakulty/školy ve smyslu výběru partnerské 

instituce pro studijní pobyt dostatečná? 

ano  

Jestliže NE, v čem je nedostatečná? 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté 

zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
1  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen 

Erasmus) v zahraničí? 
praxe nebo pracovní pobyt  

Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus 

pomůže při hledání zaměstnání? 
ano  

Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního 

pobytu Erasmus budete po dokončení studií 

zvažovat práci v jiné evropské zemi? 

ano  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

prohloubení odborných znalostí 

jiný akademický přínos 

profesionální přínos 

zlepšení jazykových znalostí 

pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost 

nezávislost, soběstačnost 

pracovní přínos – lepší pracovní uplatnění 

jiné: Získání nových přátel z různých 

zemí světa, možnost seznámit 

francouzské kolegy s tématem svého 

výzkumu, navázání spolupráce, která by 

měla pokračovat i nadále, přednáška před 

francouzskými studenty, kteří se poté 

zúčastnili mého experimentu.  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými 

závažnými problémy? 
Ne 

Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky 

(např. co si vzít sebou)? 

Pokud budete bydlet na koleji, počítejte s 

tím, že pokoje nebudou moc vybavené, 

bude třeba si koupit příbor, nádobí, 

rychlovarnou konvici, prodlužovačku, 

ramínka, popřípadě lůžkoviny. Hlavně se 



ničeho nebojte a zahraniční pobyt si 

užijte, je to skvělá zkušenost. Nebojte se 

mluvit francouzsky, i když si třeba nejste 

svou francouzštinou jisti. Francouzi 

oceňují snahu a v mluvení vás podpoří. 

Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování 

programu Erasmus 

Nemám žádné připomínky, jsem rád, že 

jsem se Erasmu mohl zúčastnit. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 

 

Fotografie: 

 

 

 

 

 

 


