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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 

Domácí fakulta: Právnická fakulta 

Obor studia: Právo a právní věda 

Hostitelská země: Něměcko 

Hostitelská VŠ: FH Aachen / Sprachenakademie Aachen 

Délka pobytu: 1 měsíc 

 

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   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   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) 
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http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
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 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

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

 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: 
Účastnil jsem se měsíčního studijního pobytu v německých Cáchách (srpen 2017). Byl 

organizován institucí Sprachenakademie Aachen a tématem kurzů byla obecná němčina. 

Výuka se odehrávala od pondělí do pátku, vždy dopoledne. 

Díky Shengenskému prostoru jsem věci jakožto pas či viza nemusel řešit. Bylo nutné se 

pouze sám pojistit (online přes www.vzp.cz) a zajistit si dopravu do Cách. Existuje přímé 

autobusové spojení mezi městem, kde bydlím, Prahou, a Cáchami. Jedna cesta mne vyšla 

na něco přes 600,-Kč. 

O ubytování zprostředkované Sprachenakademií jsem zažádal se zpožděním, a bydlel 

jsem proto nikoli na ubytovnách, jak je to běžné, ale v rodině. To mohu pouze doporučit, 

protože se takto více používá němčina a rodina vám, když máte štěstí, může i prát. 

Stravoval jsem se v menze uvnitř FH Aachen, mohu jen doporučit (oběd vyjde na 3-4 €). 

Stipendium je vyplaceno během prvního týdne pobytu, v mém případě mi bylo vyplaceno 

210 €. Peněz je zapotřebí více, nejlepší je vzít si s sebou hotovost například ve výši 300 € 

a platební kartu (samozřejmě, že ne všude ji lze použít, ale bankomatů je po městě 

dostatek). 

Volného času bylo hodně a stojí za to jej využít. Cáchy jsou velmi blízko Belgii a 

Nizozemska, obojí se dá snadno procestovat. V rámci kurzů jsou také pořádány různé 

exkurze v samotných Cáchách, dále do měst a zajímavých míst v okolí a rovněž do 

Bonnu, Paříže a Amsterodamu. O sportovní vyžití v Cáchách taky nouze není, najdete tam 

v podstatě od všeho něco, stačí si vybrat. Doporučil bych navštívit místní kino – vidět film 

na velkém plátně v němčině není špatné. 

S žádnými problémy jsem se během pobytu nesetkal, ale pokud by se vyskytly, lidé ze 

Sprachenakademie byli velmi nápomocní. 

Jazykově vám jeden měsíc dokáže hodně pomoci, řekl bych, že především se slovní 

zásobou. 

Pokud někdo váhá – jeďte. Můžu říct, že jsem zažil naplněné prázdniny. 
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