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Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

Akademický rok 2016 - 2017 

 

 

Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Domácí fakulta: FILOZOFICKA FAKULTA 

Obor studia: Historické vědy (P7105) 

Hostitelská země: IZRAEL 

Hostitelská VŠ: UNIVERSITY OF HAIFA 

Délka pobytu: 4/07/2016  - 28/07/2016  

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS          ano   

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy     ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy    ne 

 

 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 

 

Text zprávy: 

  Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě 

či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 

 

Absolovala jsem 4-týdenní pobyt intenzivní výuky hebrejského jazyka, který probíhá 

pravidelně každým rokem na univerzitě v Haifě v létě, a to buď v červenci nebo v srpnu 

(dle možností a preferencí žadatele). Kurz je intenzivní. Výuka probíhá každý den  

dopoledne s vyjímkou pátku a soboty od 8h30 do 13h30. Je možné, že i páteční dopoledne 

může být využito k výuce. Odpoledne slouží k prohloubení probrané látky a k procvičení 

znalostí. Pro domácí úkoly spjaté s procvičením je nutné počítat 2 až 3 hodiny denně. 

Výuka je intenzivní, rozmanitá a interaktivní, navíc v menších skupinkách. Studenti jsou 
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rozřazeni dle znalostí do šesti úrovní (od začátečníků po téměř rodilé mluvčí). Jednou 

týdně je možné obohatit dopolední výuku ještě navíc hodinou konverzace. Lektorky 

jazyka, stejně jako administrativní pracovníci univerzity, jsou plně k dispozici studentům 

v příp. jakéhokoliv dotazu.    

 

 

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

Pro jazykový pobyt, který trvá méně než 3 měsíce není nutné žádat o vízum. Výběrové 

řízení začíná koncem listopadu a probíhá ve dvou fázích od data podání žádosti:  

1) posouzení předložené dokumentace a ústní pohovor na jejím základě; 

2) posouzení předložené aplikace příslušnými úřady hostitelské země. Žadatel je o 

výsledku informován na sklonku jara, kdy příslušná univerzita jej zkontaktuje, aby 

dokončila po praktické stránce veškeré formality spjaté s ubytováním, s určením jazykové 

úrovně či pojištěním. Veškeré indikace dané univerzitou jsou jasné, stačí jen postupovat 

dle zadaných pokynů. Součástí stipendia je i pojištění, které pokrývá nutné minimum, ale 

na doporučení DZS je dobré se před odjezdem na vlastní náklady připojistit.    

 

Co se týče dopravy do Izraele, existuje celá řada přímých či nepřímých leteckých spojů do 

Tel Avivu. V době oznámení výsledků byla nejlevnější variantou nízkonákladová 

společnost zajišťující přímé spojení (mimo Prahu), ale je možné letět s El Al, Smart 

Wings či WizzAir. Spojení mezi Tel Avivem a Haifou je velice snadné a rychlé, dostupné  

přímo z letiště Ben Gurion. Vlaky jezdí přímo každých 30 minut a v pátek každou hodinu 

do 16h00.   

 

 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

Univerzita nabízí ubytování přímo na svých kolejích Federman a Talia. Ubytování na 

koleji Federman je zajištěné po dvou na pokojích se společnou koupelnou a kuchyní. 

Ubytování na koleji Talia, které je též nabízeno univerzitou za finanční příplatek je 

individální na pokoji s vlastní koupelnou a společnou kuchyní. Ubytovny jsou vybavené 

tak, aby zajistily studentům možnost věnovat se plně studiu jazyka: jsou prostorné s 

klimatizací; jsou nedaleko hlavní budovy, kde probíhá kurz (necelých 7 minut pěšky) a 

kde je i univerzitní knihovna; jsou vybavené wifi (v příp. ubytovny Talia je internet na 

pokoji) i potřebnou lůžkovinou či kuchyňským příslušenstvím (lednice, vařič a základní 

vybavení).  

 

Na univerzitě je několik kafeterií a obchůdků, kde je možné zajistit si stravování na den. 

Univerzita jinak není – v pojetí, jak ji známe u nás - vybavena menzou. V rámci pobytu 



 3 

doporučuji zařídit si tzv. Ravkav. Jedná se o dopravní kartu, která usnadní pohyb po městě 

i v rámci země. Její vyhotovení na dopravním podniku je zdarma a její využití zahrnuje 

slevy a možnost přestupu v rámci 90 minut za stejnou cenu. Univerzita se nachází půl 

hodiny autubusem od centra města. Je možné nakupovat na trhu (čtvrť Hadar) či 

v nedalekém supermarketu (Chorev), kde ceny potravin jsou relativně nižší než 

v univerzitním obchůdku.  

 

 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

Stipendium je vypláceno po úspěšné finalizaci zápisu a vyřízení potřebných formalit na 

místě ihned po příjezdu. Univerzita předá potřebný dokument a indikace pro vyzvednutí 

příslušné částky. Stipendium pokrývá samotný kurz, ubytovaní, pojištění a volné aktivity. 

Stipendium naprosto stačí na pokrytí základních výdajů, přesto doporučuji vybavit se před 

odjezdem vlastnými finančními prostředky do doby vyplacení dané částky, např. na 

pokrytí dopravy či zajištění místního mobilního čísla. Z bezpečnostních důvodů, je 

povinností studentů zařídit si izraelské mobilní císlo. Nejsnažší variantou je přijet 

s volným nezablokovaným telefonem a doplnit jej potřebnou sim kartou. Přímo v 

univerzitním kampusu je obchod s elektronikou a mobily, kde velice ochotně novou sim 

kartu zařídí. Je platná 30 dní a stojí 49 šekelů (necelých 250 Kč). Samozřejmě pokud 

plánujete zůstat déle, popř. cestovat, doporučuji téz vybavit se vlatními soukromými 

zdroji.    

 

 

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní 

příležitosti, tipy na výlety) 

Po výuce jsou pečlivě organizovány zajímavé skupinové výlety, ale i bohaté společenské 

akce, které umožňují seznamit se s hlavními tradicemi a zvyky země. V rámci 

červencového programu byl uskutečněn např. krásný výlet s průvodci do Jeruzaléma a 

klidná procházka v parku Nesher u Karmelu. Celá řada společenských akcí je nabízena 

studentům ulpanu po dobu programu: seznámení se s místní kuchyní, tancem, kulturou i 

společenským děním. Studentům je též nabízena možnost vypracovávat domácí úkoly ve 

skupině spolu s místními studenty. V Haifě pak doporučuji dvě muzea: Hecht muzeum a 

muzeum imigrace a namořnictva. Hecht muzeum je součástí univerzitního kampusu a je 

otevřené denně od 10h do 16h, dokonce v sobotu je možné jej navštívit (je otevřené do 

14h). Vstup je zdarma a umožní nahlédnout do poměrně pestré a rozsáhlé sbírky 

antických cenností a malířských unikátů. V centru města nedaleko od přístavu, se pak 

nachází Muzeum imigrace a námořnictva. Jedná se o malé, ale velice dojemné muzeum, 

které přiblíží - díky velice interaktivní prezentaci - tvrdou, krutou a nesnadnou realitu židů 
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za britského protektorátu (např. vyhoštění židů, co přežili a utekli před nacistickým 

Německem na Mauricius či do uprchlických táborů na Kypr).  

 

Studentům je také umožněn v rámci pobytu vstup do univerzitní knihovny s možností 

využití přislušných počítačů a tisku. V univerzitní knihovně najdete celou řadu velice 

zajímavých sbírek a to nejen v místnim jazyce. Univerzita a celý kampus je vybaven wifi 

a za malý příplatek je též umožněn studentům přístup do tělocvičny.  

 

 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

Během přípravy cesty a doby pobytu jsem se nesetkala s žádným problémem.  

 

 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

Po absolovaní daného pobytu mohu jen daný jazykový kurz a příslušnou univerzitu 

doporučit.  

 

 

 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

Daný jazykový pobyt měl velice pozitivní přínos na získání nových znalostí a upevnění 

stávajících. Mohu jen doporučit absolování kurzu na dané univerzitě přímo v zemi. 

Zmíněný pobyt určitě přispěl i na definici mého budoucího vědeckého záměru.  


