
Setkání s britskými univerzitami 

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 jsme se zúčastnily velmi zajímavé a přínosné akce, kterou na Britské 

ambasádě v Praze organizovala Britská hospodářská komora ve spolupráci s českou firmou 

Unilink. Jednalo se o setkání středoškolských učitelů-angličtinářů se zástupci vybraných britských 

univerzit.  

V úvodu tohoto informačně nabitého odpoledne nás pozdravila z tisku některým z vás určitě 

známá nonkonformní britská velvyslankyně v ČR paní Jan Thompson. Ta předala slovo 

zástupkyni české firmy Unilink, která se specializuje na zprostředkování VŠ studia v Británii 

pro české studenty. Od ní jsme se dozvěděli, že zastupují 1/3 britských univerzit (což je 50), že 

veškeré jejich služby jsou bezplatné a že studentům pomáhají od výběru vhodného studijního 

oboru, přes otestování angličtiny, sepsání tzv. personal statementu (motivační eseje), vyřešení 

financování školného a zažádání o dostupná stipendia až po zařízení ubytování, sehnání brigády 

a zajištění všeho potřebného před odletem. Jejich motto zní: „Je to jednodušší, než si myslíš.“ Poté 

už na řadu nastoupili zástupci šesti britských univerzit, kteří měli nachystané prezentace nejen 

o svých školách, kampusech, skladbě studentů, podmínkách přijetí, ale třeba i o měsíčních 

životních nákladech studentů v daném městě, o možnostech ubytování na kolejích, stipendiích, 

přivýdělku apod. Konkrétně se jednalo o University of Bradford, Middlesex University London, 

University of Derby, University of Northhampton, University of South Wales a konečně 

University of Worcester. Na závěr došlo i na neformální rozhovory jak se zástupci univerzit a 

Unilinku, tak i s českými studenty, kteří momentálně v Británii na VŠ studují.  

Když jsme ve večerních hodinách budovu britské ambasády opouštěly, už jsme se těšily, až vám –

našim studentům – nabyté poznatky předáme a v případě vašeho hlubšího zájmu třeba 

i zprostředkujeme návštěvu zástupců organizace Unilink přímo na naší škole. Každopádně jsme si 

z návštěvy „kousku Británie na Malé Straně“ přivezly spoustu propagačních materiálů 

jednotlivých univerzit i Unilinku, o které se s vámi rády obratem podělíme. V případě zájmu 

o podrobnější informace se na nás klidně obraťte. 

Veronika Benešová a Monika Ščerbíková 
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Paní velvyslankyně je milovnicí koček, které se v prostorách ambasády  

volně pohybují - zde jedna v průběhu přednášky pod PC :-) 

 
Zde druhá v místnosti při neformálních rozhovorech :-)  
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