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

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  
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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 

 

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

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

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

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

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

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 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) 

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

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 
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 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

Text zprávy: 

 Zahraniční pobyt  
Letní jazykový kurz trvá přibližně čtyři týdny a je možné si zvolit ze dvou termínů – 

červenec nebo srpen. Výuka probíhá v kampusu Haifské university pět až šest dní v 

týdnu, v našem případě obvykle začínala v 8:30 a končila kolem 13 nebo 14 hodiny. 

Kromě poměrně intenzivní výuky je také zapotřebí věnovat běžně kolem 2-3 hodin 

přípravě na hodiny, zejména domácím úkolům, kterých bývá hojnost. Pro zájemce je 

také otevřen klub pro společnou přípravu do hodin, nicméně je užitečnější spíše pro 

nižší úrovně kurzu. Co se týče úrovní kurzu, studenti jsou rozřazeni do 6 úrovní v 

malých skupinách, v našem případě nás bylo ve třídě osm, nejvyšší úroveň se 

pohybuje v oblasti učiva úrovně dalet, nejnižší třída je pak určena naprostým 

začátečníkům. V hodinách se klade důraz hlavně na gramatiku a porozumění čtenému 

textu, třebaže je poskytnuta možnost procvičit si mluvenou hebrejštinu. 

 

 Před odjezdem  
Poté, co uchazeč dostane informace o přijetí za kandidáta na stipendium, je třeba dodat 

poměrně hodně formulářů – motivační dopis, dva doporučující dopisy od vyučujících, 

formulář se žádostí, formulář uvádějící zdravotní stav, průkazové fotografie a notářsky 

ověřené dokumenty o předchozím studiu. Doporučuji příliš zařizování těchto formalit 

neodkládat, protože času na zařízení není mnoho. Po odevzdání těchto dokumentů 

následuje čekání na odpověď z izraelské strany, zda s přijetím kandidáta souhlasí. 

Třebaže je uvedeno, že odpověď dostane kandidát nejpozději v červnu, dostala jsem ji 

již v dubnu, což bylo příjemné vzhledem k plánování dalších aktivit během léta. Co se 

týče víza, teoreticky by nemělo být zapotřebí, protože se student vejde do tří měsíců 

povolených pro turisty, nicméně mi bylo řečeno, že toto stipendium je třeba si zařídit.  

Jistý druh pojištění zajišťuje izraelská strana, nicméně doporučuji na to nespoléhat a 

zařídit si vlastní, například kartičku s číslem pojištění, kterou jsme od izraelské strany 

měli obdržet při příjezdu jsme nikdy nedostali.  

Zpáteční letenky se pohybují v ceně kolem 8-9 tisíc, je možné využít například 

společnost Smart Wings. Z letiště Ben Guriona jede přímý vlak na zastávku Haifa Hof 

Ha-Karmel, odkud je možné se dopravit autobusovou linkou 146 přímo na univerzitu. 

Cena této cesty vyjde mezi 30 a 40 šekely. 

 

 Ubytování, stravování, doprava 
Haifská univerzita nabízí studentům Ulpanu dvě možnosti ubytování, koleje Federman 

a Talia. Přestože je při výběru Talia uváděna jako lepší a účtuje se za ní příplatek, 

kvalita ubytování není příliš rozdílná. Já osobně jsem byla ubytována na kolejích 

Federman a pokoj byl vcelku vyhovující, některé kolegyně, které bydlely na Talie se 

dokonce ocitly v horších pokojích, hodně to záleží na spolubydlících. Nicméně pokud 

potřebujete na studium být v pokoji sami, doporučuji si za Taliu připlatit. Místní 

menza je dosti předražená, nedoporučuji tam jíst, nicméně je možné si koupit falafel v 

občerstvení v „Terrace building“ jménem Falafelim. Také se vyplatí si samostatně 

vařit na koleji, je ale třeba si přivézt nebo zakoupit vlastní nádobí.  



Pro cestování po Haifě i Izraeli doporučuji si pořídit kartu Rav Kav. Na tuto kartu je 

poskytnuta sleva na jízdné, je s ní možné přestupovat a také to usnadní cestování. 

Informace, jak tuto kartu získat, jsou společně s dalšími informacemi poskytnuty 

madrichy na informačním setkání v prvním týdnu kurzu.  

 

 Finance  

Stipendium je vypláceno formou šeku asi třetí den a protože je poměrně komplikované 

dostat se do banky v otevíracích hodinách a získat tak peníze, doporučuji si přivézt 

vlastní peníze minimálně pro první týden. Pokud si objednáte Taliu, bude vám také ze 

stipendia strhnut příplatek za kolej. Navíc si v prvním týdnu musíte zakoupit za 50 

šekelů izraelskou sim kartu a také učebnice, které stojí přes 100 šekelů, což obdrženou 

částku významně umenší. Stipendium považuji za dostatečné k vyjití během studia, 

nicméně pokud máte v plánu cestovat či si koupit nějaký suvenýr, doporučuji kromě 

stipendia také vlastní zdroje.  

 

 Volný čas  

Ve volném čase je možné navštívit místní pláže, mezi pláží na Hof Ha-Karmel a Bat 

Galim se nachází příjemná promenáda a také volně přéstupné pozůstatky byzantského 

kostela se zachovalými mozaikami. Kromě toho je možné ve městě navštívit zahrady 

Bahai či různá muzea. Na univerzitě samotné je možné zdarma navštívit Hecht 

muzeum, které vystavuje jak archeologické vykopávky, tak například obrazy. V rámci 

programu jsou nabízeny také organizované výlety s madrichy, rozhodně se vyplatí na 

ně jet – v našem programu jsme takto navštívili Jeruzalém, Nazaret, Eliášovu jeskyni 

na Karmelu či arabskou čtvrť v Haifě. Kromě toho jsou madrichy pořádané další 

aktivity jako společná hra či oslava šabatu. Pokud vám vyjde volný víkend, doporučuji 

také vyrazit na výlet samostatně, ať už jen do blízkých drúzských vesnic či někam dál, 

jen je třeba dávat si pozor na změnu jízdních řádů během šabatu. 

 

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

 studia 
 

 Je opravdu dobré dbát na seznam doporučený ke sbalení, i když jen doporučený a ne 

 povinný, například pevná obuv a pokrývka hlavy, které jsou pouze doporučené, byly 

 během výletů povinné a mnozí si takové boty vůbec nepřivezli a museli řešit 

 improvizací.  

 Také je dobré počítat s tím, že v Izraeli platí izraelské pojetí času, informace tedy 

 chodí dosti na poslední chvíli.  

 

 Další komentáře a doporučení  
Chtěla bych varovat při cestování z univerzity číslem 146 na Hof Ha-Karmel, buďte 

opatrní při nástupu a ujistěte se pořádně, že jede opravdu na Hof Ha-Karmel. Spoje 

146 totiž jezdí dva, v podobnou dobu, přičemž jeden z nich jede úplně jinam a navíc 

přes hodinu a půl. Vůbec je dobré při cestování po Haifě počítat s časovými 

rezervami. Velmi nápomocná nám byla mobilní aplikace Moovit, která je zdarma ke 

stažení a ve které je možné si vyhledávat všechna spojení. Téměř všude v Izraeli 

(zejména na pláži či vlakových stanicích) je volně přístupná wifi, takže není problém s 

využíváním této aplikace či najití si dalších informací.  

 



 Celkové hodnocení  

Kurz považuji za přínosný, a to nejen z hlediska jazykového, ale i proto, že je takto 

poskytnuta možnost seznámit se více s Izraelskou kulturou. Ráda bych jen upozornila 

na jeden bod. Jazykové kurzy poskytují nejvyšší možnou úroveň výuky na úrovni 

dalet. Proto bych doporučit, aby uchazeči o toto stipendium byli o tomto faktu 

informováni, aby nedošlo k tomu, že úroveň výuky nebude plně uspokojovat potřeby 

studentů, jak se tomu v našem kurzu u několika studentů stalo. Myslím, že výuka byla 

výborná, touto poznámkou bych jen chtěla napomoci tomu, aby nedocházelo k 

zbytečnému plýtváni zdroji, kurzy byly poskytovány těm, kteří jej mohou plně využít 

a ti, kteří by z nich neměli takový užitek, mohli využít jiného, více vyhovujícího 

stipendia.  

Přes tento bod jsem však velmi ráda, že jsem tento kurz mohla absolvovat. Velmi mi 

pomohl jak v upevnění již dříve nabytých znalostí, tak k rozšíření slovní zásoby a 

uvedení jazyka z teorie do praxe. Také jsem díky kurzu hodně poznala o Izraeli 

jakožto zemi.  

 


