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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: Michaela Tylová 

E-mail: misity@centrum.cz 

Domácí VŠ: Technická univerzita v Liberci 

Domácí fakulta: Přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Obor studia: Učitelství pro základní školy 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Herder Institut – Universität Leipzig 

Délka pobytu: 10.7.- 4.8. 

 

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 

 

 

 

 

Text zprávy: 
 

Jsem studentkou německého jazyka na pedagogické fakultě, a i proto jsem si zvolila 

zahraniční stáž s didaktickým tématem „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und 

Praxis“. Letní kurz v Lipsku, přesněji letní akademie, trvala téměř jeden měsíc. Během 

akademie jsem navštěvovala interDaF, který patří pod Herder Universität v Lipsku. 

Kromě procvičení němčiny v praxi považuji za pozitivní to, že jsem se mohla setkat 

s výbornými německými lektory a studenty německého jazyka z 13 zemí světa. Většina 
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mých spolužáků z kurzu byli bud studenty pedagogických fakult nebo germanistiky. 

Někteří z nich německý jazyk již vyučovali.   

Před odjezdem do Německa jsem obdržela od DAAD zprávu o tom, že mi interDaF 

v Lipsku poskytne pokoj na studentské koleji a pojištění. Stipendium činilo 850 euro a 

příspěvek na cestu 200 euro. Kurzovné vyšlo na 795 euro a bydlení na zhruba 11 euro za 

den. Ze stipendia jsem zaplatila ubytování, kurz a cestu, obědy jsem si hradila ze svého.  

Většinou jsem jedla obědy v místní menze, kde jsme měli jako hosté jídlo o něco dražší 

než tamější studenti. Peníze jsem si nabíjela na Mensakartu přes automat v menze. Ceny 

za oběd se pohybovaly zhruba od 3 do 5 euro. Výběr jídel byl velký. Je dobré si u pultů 

říct, jakou přílohu chcete. Jednou se mi stalo, že jsem dostala na talíř více příloh, než bych 

chtěla. Za každou přílohu se platí samozřejmě zvlášt.   

Co se týká ubytování, dostala jsem přidělený pokoj na koleji v Tarostrasse, necelých 200 

metrů od nákup. centra REWE. Z nejbližší zastávky tramvaje se lze dostat do centra nebo 

hl. nádraží do 10 minut, do interDaF za 15 minut. Na koleji jsem bydlela v bunce s další 

studentkou, přičemž každá jsme měla vlastní pokoj. Negativa bydlení - na pokoji 

v sedmém patře bylo velké teple a v oknech nebyly žádné závěsy a záclony (je dobré si 

přivézt s sebou), večerní hluk zvenku (záleží na tom, na jakém pokoji jste). Pozitiva 

bydlení – možnost zakoupit si nádobí bezplatně na burze, blízkost fotbalového hřiště/ 

běžeckého oválu/ bazénu. Co se týká připojení na internet, připojení je přes kabel na 

heslo, které dostanete od interDaF. Instalace potřebných náležitostí proběhla bez 

problémů.  

Volný čas jsme měli především o víkendech a večer. O víkendech jsem s návštěvou 

z Čech procházela památky Lipska. Doporučuji navštívit jezero Cospudener See, ke 

kterému se dostanete tramvají a autobusem. Dále se mi líbilo podzemí Mořicovy bašty, 

prohlídka trvala asi 50 minut. Večer jsem u bašty navštívila kino. Celé město jsem si 

prohlédla z Panorama Toweru za 3 eura. Byla jsem v Thomasově kostele na koncertu 

vážné hudby. Co se týká restaurací ve městě, vyzkoušela jsem jídlo v Mořicově baště. Je 

cenově dostupné (5, 6 euro) a celkem dobré. Se třídou jsme byli v „Thüringer Hof“, kde 

jsou ceny vyšší.    

Celkově hodnotím kurz jako velmi přínosný a to i díky hlavním lektorkám, paní Gabriele 

Fiedler a Anice Helbig, které nám daly možnost zdokonalit se v německých reáliích, 

gramatice, fonetice a především v didaktických záležitostech.  

Kurz byl velmi intenzívní. Probíhal každý den zpravidla od 9 ráno do 12.30 s 90 min 

pauzou na oběd a odpoledne od 14.00 do 15.30, někdy i déle, pokud jsme šli organizovaně 



navštívit nějakou kulturní akci ve městě. Tyto návštěvy byly min 3 krát za pobyt povinné. 

Za pozitivní považuji to, že jsme trávili čas nejen ve třídě, ale také v „terénu“ ve městě. 

Výborně jsme si tak procvičili orientaci s mapou, protože jsme při úvodních aktivitách 

měli za úkol „zmapovat“ různé části města. Ve skupinách jsme pracovaly na projektu, 

který jsme v závěru prezentovali hostům. Nejen v průběhu práce na tomto projektu jsem si 

vytvořila důvěru k mnoha účastníkům kurzu. Jako budoucí učitelka jsem ocenila to, že 

jsme mohli hospitovat na hodinách profesionálních vyučujících němčiny jako cizího 

jazyka a že jsme se jich mohli tázat na to, co nás zajímalo.     

   

 

 


