
Březen 2016    STUDENTA    5352    STUDENTA    Březen 2016

studium na zahraniční ŠKole:
pOjďte dO tOhO!

Pořád nejste přesvědčeni o tom, že je studium v zahraničí pro vás? Přečtěte si zkušenosti těch nejpovolanějších 
z nejpovolanějších – studentů, kteří momentálně na nějaké zahraniční univerzitě působí.

Jaký je podle tebe největší přínos studia 
v zahraničí?
pro mě je to větší náhled do světa a menší ostý-
chavost se někam vydat / do něčeho pustit. zdá 
se mi, že se češi hodně omezují na možnosti 
v rámci svého státu. není to v nás zakořeněné 
vydávat se do světa. podobně nejsme zvyklí bez 
předsudků spolupracovat a žít se všemožnými 
národnostmi a typy lidí. pro mě s českou výcho-
vou bylo na začátku hodně překvapivé, že být 
cizincem není něco, za co bych se nutně měla 
stydět, že je to tu normální a lidé i často ocení, že 
se člověk vydal z pohodlí domova za dobrodruž-
stvím a ambicemi. 
zaznamenala jsi v anglii nějaké výrazné kulturní 
rozdíly?
britové jsou známí svojí slušností, hlavně 
omlouváním se za všechno. občas se to potvr-
dí a člověk se i sám nakazí. také člověk docela 
vnímá úplně jiný přístup k charitě a solidaritě. 
charita v nějaké podobě je často součástí život-
ního stylu. je tu samozřejmě více náboženství. 
někteří lidé jsou tu také trochu ovlivnění jiným 
systémem školství, hlavně chlapeckými a dívčími 
školami. 
Jaký je tvůj nejlepší zážitek z cambridge?
nejlepší je asi zatím imatrikulační formální 
večeře. protože celá atmosféra tehdy byla, jako 
když harry potter přijel poprvé do bradavic. 
a člověk se setká s moc milým přijetím, důvěrou 
(tady se studenti nevyhazují, ale motivují) a nád-
hernou větou říkající, že když jsme se jednou 
stali členy st. john‘s college, už jimi budeme 
navždy. a kolej nedělá chyby při výběru. Kolej si 
nás vybrala a ví, proč 
nás tam chce. je to 
úžasně motivující. 
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zaznamenal jsi v uSa nějaké 
výrazné kulturní rozdíly?
američané jsou obecně ambiciózní, 
sebevědomí a optimističtí. lidi si 
tu pomáhají bez očekávání, že se 
jim to vrátí. není neobvyklé tu začít 
konverzaci s lidmi v metru nebo na 
ulici. češi se mi zdají mnohem styd-
livější. často se bojíme oslovit cizí 
lidi a pak se divíme, že nám chybí 
příležitosti. chybí nám dravost 
a vůle jít si za tím, co jsme si vysnili.
dostal ses na yale do nějaké 
kuriózní situace?
potkal jsem tu mnoho profesorů, 
ale i spolužáků, co vědí o české his-
torii a politice mnohem více než já.
myslíš si, že je studium na 
zahraniční škole výhodou při 
hledání práce?
pouze pokud student navštěvoval 
elitní univerzitu, která nabízí kvalitní 
vzdělávání, vysokou koncentraci 
inteligentních a ambiciózních stu-
dentů a hodně možností rozvíjet 
své mimoškolní zájmy. na takových 
školách projdou studenti ohrom-
ným intelektuálním a osobnostním 
rozvojem, který je pro mnoho za-
městnavatelů velmi atraktivní.

Jaký je podle tebe největší přínos 
studia v zahraničí?
obor, který já studuji, například 
v česku ani neexistuje. tady jsem se 
k tomu ještě naučil perfektně anglicky, 
mám kamarády z desítek zemí a kultur 
a po škole můžu hledat práci skoro 
kdekoli na světě.  
zaznamenal jsi na lSe  
nějaké výrazné kulturní rozdíly?
například akademické prostředí je 
v británii mnohem méně formální než 
v česku. na tituly si nikdo nepotrpí, 
oslovujeme profesory většinou křest-
ními jmény. výrazných rozdílů mě ale 
moc nenapadá, jsou to spíše drobnosti 
– jen jeden druh mouky, daleko méně 
byrokracie, trošku jiný humor, všudy-
přítomná posedlost neustále nabízet 
čaj a tak.
dostal ses v anglii  
do nějaké kuriózní situace?
chvíli mi trvalo naučit se rozpoznat 
rozdíl mezi zdvořilostním a skuteč-
ným pozváním – nebo třeba i otázkou. 
stávalo se mi tak, že jsem v pondělí 
nevědomky mučil své britské spolu-
žáky rozsáhlou odpovědí na dotaz, jak 
bylo o víkendu, nebo začal plánovat 
setkání po rozpustilém „we should get 
a lunch sometime!“

dostala ses v zahraničí do nějaké 
kuriózní situace?
pokaždé, když na jaře přestane ve 
skotsku pršet, z mraků na pár minut 
vykoukne slunce a je celých patnáct 
stupňů, většina britů rychle vytáhne 
sluneční brýle, které mají samozřejmě 
stále při sobě, jelikož jsou potřeba tak 
často, a začne si vykračovat jen v tričku. 
pokud vydrží jasno třeba i několik hodin, 
tak se převlečou do šortek a najednou 
všichni okolo vypadají jako na pláži, až na 
mě, která se stále odmítá vzdát kabátu. 
jsou ale i extrémnější případy absolutně 
jiného vnímání zdejšího počasí. jednou 
jsem se byla v lednu projít na edinburskou 
pláž. zatímco já jsem se klepala zimou 
v zimní bundě a v rukavicích, několik dětí 
běhalo po pláži v plavkách a stavělo hrady 
z písku. 
Jaký je tvůj nejlepší a nejhorší zážitek  
ze studia v zahraničí?
nejhorší je obecně stesk, a to jak po 
domově v české republice, když jsem 
v zahraničí, tak po skotsku či austrálii, 
když jsem doma. jakmile se člověk začne 
stěhovat ze země do země a z kontinen-
tu na kontinent, vždycky za sebou musí 
něco a někoho zanechat. nejhorší zá-
žitky tak pro mě asi jsou, když nemůžu 
být o vánocích s rodinou, nemůžu být na 
svatbě nejlepší australské kamarádky, 
nevím, jestli ještě kdy uvidím některé ka-
marády a tak dále.

nejlepší, co mi studium v zahraničí 
přineslo, je asi pocit, že se můžu dostat, 
kamkoli budu chtít, když se budu do-
statečně snažit. pocit, že se mi ote-
vírají dveře k nekonečnému množství 
možností. 
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chystáŠ se do zahraničí a chceŠ  
mít co neJlevněJŠí cestovní PoJiŠtění? 
PřestuP do Konce března K zPmv čr a měJ 
PoJiŠtění až na 180 dní úPlně zadarmo!

proč ses rozhodla studovat zahraniční školu v česku?
studium na university of new york in prague (unyp) je skvělý kompromis pro 
české studenty, kteří by rádi studovali v americe, ale bohužel si to nemohou dovo-
lit. unyp je americká škola v praze, proto kvalita vzdělání i atmosféra školy odpo-
vídá univerzitám v usa.
Jaký je podle tebe největší přínos studia na zahraniční škole?
zlepšení akademické i každodenní angličtiny je asi tím nejzřejmějším přínosem. 
Kromě zlepšení angličtiny, individuálního přístupu ke studentům, poznání nesku-
tečného množství jiných kultur, celkového rozšíření obzorů a kvalitních profesorů 
má však unyp spoustu dalších výhod, o kterých bych mohla mluvit hodiny.
zaznamenala jsi nějaké výrazné rozdíly mezi zahraniční a českou školou?
největším rozdílem jsou zkušenosti profesorů, které jsou vždy praktické. na české 
univerzitě jsem se setkala se spoustou profesorů, kteří perfektně znali teorii, ale 
v rámci předmětu, který vyučovali, neměli žádnou praxi. další obrovský rozdíl je 
individuální přístup ke studentům a jejich problémům a potřebám.
myslíš si, že je studium na zahraniční škole výhodou při hledání práce?
je to výhoda neskutečných rozměrů. od jazykových znalostí přes globální rozhled 
v oboru studia i mimo něj až po vylepšení mezilidské komunikace a tolerance vůči 
ostatním – to je jen několik výhod, které určitě každý zaměstnavatel ocení. 

na čeSkých školách je 
SPouSta učitelů Bez Praxe. 
na zahraničních takoví lidé 

učí jen zřídka

rádi BySte měli  
zahraniční vzdělání, 
ale do zahraničí Se vám 
nechce? StuduJte doma!
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