
 

1 
 

 

Studium na univerzitě 

ve Velké Británii 

www.czech-us.cz 

www.studujvanglii.cz 

 Studium v zahraničí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.czech-us.cz/
https://www.facebook.com/studiumzahranici
https://www.facebook.com/studiumzahranici


 

2 
 

Pro koho je program vhodný? 

Program je určený zájemcům o to nejkvalitnější vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce, které je 

možné v Evropě, potažmo ve světě získat. Program je vhodný nejen pro absolventy středních škol, ale 

i pro vysokoškoláky, kteří nejsou spokojeni s českým vzdělávacím systémem a kteří hledají motivující a 
inspirativní studijní prostředí pro dokončení studia. Ze svého pobytu si kromě nezapomenutelných 

zážitků odvezete mezinárodně uznávaný diplom z prestižní univerzity, který otevírá dveře do těch 
nejlepších firem, angličtinu na úrovni rodilého mluvčího, kontakty na přátele z celého světa a především 

otevřenou mysl a mezinárodní rozhled. 

Studijní systém a financování 

Vysokoškolské studium ve Velké Británii je vysoce akademické a zároveň prakticky orientované, klade 

důraz na rozvoj kritického myšlení. Bakalářské programy trvají podobně jako u nás tři roky, magisterské 

pak pouze 1 rok. V rámci bakalářského studia je možné vycestovat na Erasmus nebo jiné výměnné 
studijní stáže po celém světě. Studium je zpoplatněno, školné na bakalářském stupni činí 9.000 GBP 

ročně, na magisterském stupni školné závisí na prestiži konkrétní univerzity a začíná přibližně na 4.000 
GBP.  
 
Jako občan EU máte možnost využít bezúročné půjčky od britské vlády na pokrytí celého 

bakalářského studia. Půjčku začnete splácet až po dosažení určité výše hrubého měsíčního platu 
(tento rok je to v ČR 51.700,- Kč) a splátka nikdy nepřekročí 9% z částky nad tento limit. Abychom si 

to ukázali na příkladu, při pobírání platu např. 60.000 Kč/měsíc bude Vaše měsíční splátka činit 747,- 

Kč. Pokud Váš příjem klesne pod stanovený limit, povinnost půjčku splácet se pozastavuje, dokud opět 
nebudete vydělávat. Po 30 letech se půjčka anuluje a nic již platit nemusíte. Pokud Vaše mzda nikdy 

nedosáhne nad stanovený limit, povinnost splácet Vám nikdy nevznikne, tudíž půjčku nemusíte nikdy 
splatit. Více o tomto způsobu financování se dozvíte zde. Žádost o půjčku se podává až po obdržení 

přijímacího dopisu od univerzity. 
 

Partnerské univerzity ve Velké Británii 

Anglia Ruskin University Studovat v Cambridge už nemusí být jenom 
sen. Anglia Ruskin University má hlavní 

kampus právě v Cambridge a nabízí víc jak 

170 různých bakalářských a magisterských 
oborů. Známá je především pro své skvěle 

hodnocené umělecké a právnické obory. 
Všem studentům Anglia Ruskin University 

automaticky připisuje 400 GBP jednorázové 
stipendium, které je možné uplatnit na nákup 

učebnic a studijních pomůcek. 

 

University of Bedfordshire Bedfordshire, s hlavním kampusem v Lutonu 

boduje svou perfektní lokalitou vůči letišti i 
centru Londýna. Univerzita je známá svým 

internship programem pro většinu 
nabízených oborů, výlety pro zahraniční 

studenty do atraktivních destinací jako je 
Vietnam, Brazílie nebo Čína, a také svým 

studentům nabízí prospěchové stipendium v 

hodnotě až 900 GBP ročně.  

 
 

 

 

 

http://studujvanglii.cz/financovani-studia-v-anglii/
http://www.anglia.ac.uk/study/undergraduate
http://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/undergraduate
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Coventry University Coventry byla založena roku 1992, ale její 

historie sahá až do roku 1893. Od té doby se 

univerzita rozrůstala a nyní má tři campusy, 

a to v Coventry, Scarborough a v Londýně. 

Od roku 2014 pravidelně obhajuje titul 

Moderní univerzita roku udělovaný 

akademickým týdeníkem The Times Higher 

Education, a to převážně díky velkému 

množství anglických i mezinárodních 

partnerů, jenž poskytují studentům stáže a 

pracovní místa. Coventry University se kromě 

jiného pyšní svými aerokosmonautickými 

obory. Velké oblíbenosti se také těší obory 

divadelní, kinematografické a taneční. 

 

University of Derby Derby nabízí víc jak 150 bakalářských a 
desítky magisterských programů, a pyšní se 

skvělými statistikami v počtu studentů, kteří 

si ihned po ukončení studia najdou práci. 
Derby je živé studentské město v srdci 

Anglie, navíc s nízkými životními náklady. 

 

London South Bank University LSBU jako jediná univerzita v metropoli 
nabízí kampus i s ubytováním v samém 

centru Londýna, kousek od stanice metra 
Elephant and Castle. Patří k největším 

britským moderním univerzitám, nabízí 

širokou škálu oborů (od uměleckých přes 
business a techniku až po humanitní) a 

spoustu pracovních příležitostí přímo na 
kampusu.  

 

 

 

University of Northumbria Ačkoliv se University of Northumbria se svým 

hlavním campusem v Newcastlu řadí mezi 

nejmladší univerzity ve Spojeném království, 

disponuje jedním z nejmodernějších 

campusů vůbec. Northumbria se pyšní 

nabídkou více než 500 bakalářskými a 

magisterskými obory, kterých jsou často 

součástí roční stáže v oboru u partnerů 

samotné univerzity. Za zmínku stojí zejména 

umělecké obory a architektura, které se 

pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách 

v hodnotících žebříčcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coventry.ac.uk/our-courses/undergraduate/
http://www.derby.ac.uk/courses/
http://www.derby.ac.uk/courses/
http://www.lsbu.ac.uk/courses/course-finder
http://www.lsbu.ac.uk/courses/course-finder
https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/
https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/
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Roehampton University Nádherný historický kampus z 19. století jen 

30 minut od Londýnského West-Endu, to 

je Roehampton University London. 
Univerzita je vyhledávaným cílem především 

pro studenty se zájem o obory Dance, 
Anthropology, Sports Management, Human 

Rights, Psychology nebo English Language. 

Její kampus byl oceněn jako nejbezpečnější 
ze všech londýnských univerzit, navíc s 

garantovaným ubytováním pro všechny 
zahraniční studenty prvních ročníků.  

 

 

Southampton Solent University Solent je skvělou volbou především pro ty, 

kdo se zajímají o kreativní obory (Fashion, 

Film and TV, Music, Photography), ale nabízí 

i širokou škálu business, technických a 

humanitních oborů. Nachází se na jihu 

Anglie, cca hodinu a půl jízdy vlakem od 

Londýna. 

 

University of Winchester Prestižní univerzita se nachází v krásném 

městečku Winchester, bývalém hlavním 

městě Anglie, jenom 1 hodinu jízdy vlakem 

jižně od Londýna. Univerzita je známá pro 

své komornější prostředí v malebném 

kampusu, který v sobě snoubí moderní 

architekturu a historické budovy. Winchester 

boduje v národním žebříčku univerzit a nabízí 

širokou škálu oborů včetně takových, které 

na jiných univerzitách nenajdete. 

 

 

 

Podmínky pro přijetí a přijímací řízení 

Britské univerzity nehodnotí uchazeče o bakalářské studium podle přijímacích testů, ale na základě 
znalosti angličtiny, dosavadních studijních výsledků a motivace ke studiu. K přihlášce je proto nutné 

přiložit tyto dokumenty: 

● Mezinárodně uznávaný certifikát z AJ (lze doložit dodatečně) – požadavky na minimální skóre 

a typ certifikátu se mohou lišit v závislosti na oboru/univerzitě: 
o IELTS min. 6.0 (minimum 5.5 v každé části) 

o TOEFL: 550 (paper based), 213 (computer based), 80 (internet based)  

o CAE (pass) 

o případně je možné absolvovat AJ test konkrétní univerzity, pokud takovou možnost 
nabízí (informujte se, prosím, u koordinátora) 

http://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/index.html
http://www.solent.ac.uk/courses/2016/undergraduate/undergraduate.aspx
http://www.winchester.ac.uk/Studyhere/Pages/CoursesAtoZ.aspx
http://www.winchester.ac.uk/Studyhere/Pages/CoursesAtoZ.aspx
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● Maturitní vysvědčení s ověřeným překladem (pokud se teprve maturovat chystáte, doložíte 

vysvědčení až po jeho obdržení) 

● Personal Statement (motivační dopis) 

● Reference Letter (doporučující dopis od vyučujícího ze střední školy) 

S přípravou a vyřízením všech dokumentů Vám pomůžeme.  

Oficiální termín pro podání přihlášek je 15. ledna*, ale i po tomto deadlinu je stále možné se hlásit, 
dokud má univerzita volná místa (reálně je na většinu univerzit možné přihlášku podat až do srpna). 

Akademický rok začíná poslední týden v září. 

Podmínky přijetí na magisterské programy se liší dle univerzit a oborů, pro konkrétní informace nás 
prosím kontaktujte. 

* Tento termín je striktní pouze pro ty nejprestižnejší britské univerzity. 

Ostatní univerzity – individuální konzultace 

Vybrali jste si ve Velké Británii jinou univerzitu?  

Máte vynikající studijní prospěch, vysoké ambice a uvažujete o přihlášce na některou z TOP 10? *  

Žádný problém! Díky exkluzivní spolupráci s renomovanou vzdělávací společností Vám nabízíme jako 
jediní v České republice službu zprostředkování přihlášky na jakoukoliv univerzitu Vašeho výběru 

ve Velké Británii, včetně Oxford a Cambridge.  

Individuální poradenský servis zahrnuje buď kompletní balíček konzultačních služeb po dobu až 1 roku 
(od výběru univerzity, přes přípravu všech dokumentů, ev. také přípravu na interview v případě TOP 

univerzit, pomoc se zajištěním ubytování až po orientaci na místě), nebo dílčí služby (např. pouze 
profesionální sepsání Personal Statementu či Reference Letter). Je jen na Vás, jak rozsáhlou službu 

zvolíte. 

Pro detailní nabídku nás prosím kontaktujte. 

* Deadline pro přihlášky je 15. ledna. V případě Oxford a Cambridge, a přírodovědných a medicínských oborů již 15. října 

Životní náklady ve Velké Británii  

Ve Velké Británii je třeba počítat s vyššími životní náklady. Níže jsme pro Vás připravili krátký přehled 

průměrných měsíčních výdajů. Zpravidla platí, že v menších městech se dá vyjít i s 15.000 Kč, náklady 
na život v Londýně zase mohou dosahovat až k 30.000 Kč měsíčně. 

Nájem 300 GBP 10 400 CZK 

Strava 100 GBP 3 460 CZK 

MHD 28 GBP 970 CZK 

Ostatní  100 GBP 3 460 CZK 

Celkem 528 GBP 18 290 CZK 
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Ubytování ve Velké Británii 

Všechny britské univerzity mají k dispozici vlastní koleje, na kterých garantují místo pro všechny 
studenty prvních ročníků. Standardem je jednolůžkový moderně zařízený pokoj buď s vlastním sociálním 

zařízením, nebo sdíleným s dalšími 3-5 spolubydlícími. V každém městě je dále možnost pronajmout si 

studentské byty (spolubydlení bývá levnější než koleje). Univerzity poskytují speciální poradenský servis 
pro ubytování a ochotně Vám s výběrem nejvhodnějšího typu ubytování pro Vás pomohou. 

Pracovní příležitosti ve Velké Británii 

I ve Velké Británii lze při studiu pracovat, občané EU nejsou nijak omezeni počtem hodin, které mohou 
měsíčně odpracovat. Minimální mzda pro studenty od 18 do 20 let je 5.30 GBP/ hod; pro studenty od 

21 do 24 je to pak 6.70 GBP/ hod, a pro studenty starší 25 let je to 7.20 GBP/ hod. Studenti obvykle 
pracují v restauracích, kavárnách, hotelích či obchodech. Spoustu pracovních příležitostí také nabízí 

samotné univerzity. Běžně lze v Británii pomocí brigád pokrýt veškeré životní náklady. 

Ceník programu Studium v Anglii 

Administrativní poplatek CZECH-US: 3.000,- Kč 
 
Poplatek zahrnuje: 

● poradenství a konzultace při výběru vhodné univerzity, oboru a destinace 
● poskytnutí relevantních informací ke studiu a životu v Anglii 
● poskytnutí informací o financování studia 
● asistence s vyřízením půjčky na studium  
● asistence se zpracováním dokumentů potřebných pro přijímací řízení 
● dáváme za Vás pozor na termíny a upozorňujeme na časovou dotaci jednotlivých kroků 

přihlašovacího procesu 
● asistence v průběhu přijímacího řízení 
● komunikace s univerzitami a případnými dalšími partnery 
● poradenství ohledně dopravy a ubytování 
● předodjezdová orientace 
● asistence a podpora až do ukončení 1. roku studia na VŠ v Anglii 

 
V případě asistence s přihláškou na nepartnerské univerzity v Anglii se ceny liší. Pro více informací nás 

kontaktujte.  
 
Poplatek za zprostředkování studia na partnerských univerzitách Vám vrátíme v plné výši, 
pokud nám z Anglie zašlete článek, fotky a video o tom, jak se Vám daří! 
 
A navíc můžete získat slevu! V případě, že k nám přivedete nového studenta, který se zúčastní 

programu Vysoká škola v zahraničí, odečteme Vám 1000 Kč z administrativního poplatku. 

V případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte: 

 

Lucie Horníková, email: l.hornikova@czech-us.cz , tel.: 734 445 640 
 

 

 

 

 


