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Text zprávy: 
 

Vzhledem k mým studiím a faktu, že němčina z důvodu spolupráce naší republiky 

s Německem, má v dnešní době obrovský význam, jsem si byl vždy vědom důležitosti tohoto 

jazyka. Proto, když jsem objevil příležitost pro výjezd i s financováním v podobě stipendia, 

přišla mi to jako skvělá příležitost, abych svou němčinu mohl posunout na lepší úroveň a stát 

se tak konkurenceschopnějším na domácím trhu práce a zajistit si tak daleko lepší vyhlídky 

pro svou budoucí kariéru. 

Pro svůj pobyt jsem si vybral Düsseldorf, který leží na západě Německa, konkrétně 

v Severním Porýní Vestfálsku, kde jsem si vybral intenzivní ekonomický kurz v délce 

jednoho měsíce. Před odjezdem bylo třeba vyřídit spoustu formalit jako například napsat CV, 

motivační dopis, přiložit transkript studijních výsledků, udělat test pro zjištění úrovně 

němčiny či získat doporučení akademického pracovníka (s titulem Ph.D.) pro tento výjezd. 

Nicméně všechny tyto náležitosti byly uvedeny buď na stránkách Akademické informační 

agentury či stránek DAAD, takže si je člověk musel akorát všechny pohlídat, aby na nic 

nezapomněl. 

Kurz, který byl pod záštitou IIK (Institut für interntationale Kommunikation), měl 

charakter každodenní výuky v podobě 4 hodin, kde se probírala různá témata spadající do 

ekonomické oblasti (hospodářství Německa, obchodní korespondence, marketing, 

management…) a s výukou byly spojeny i různé úkoly, takže byla možnost se toho opravdu 

naučit. Tento institut také zařizoval ubytování (pokud vybraný student měl o něj zájem) a to 

buď ve formě bytu (německý WG) anebo mohl být student v rodině. Vzhledem k tomu, že 

jsem měl za cíl zde co nejvíce mluvit, zvolil jsem právě druhou variantu, za což jsem byl rád, 

jelikož paní byla velice milá a měla skvělý smysl pro humor. Obojí, ubytování i kurz, bylo 

hrazeno ze stipendia, které se skládalo z fixní části a dále části variabilní, která se odvíjela 

podle toho, z jaké vzdálenosti student přicestoval. Zbylá částka byla vyplacena na místě 

v hotovostní podobě a mohla tak být použita na jakékoliv účely. DAAD dokonce financovala 

pojištění, které nebylo potřeba tím pádem vůbec řešit. Obecně panuje o Německu 

přesvědčení, že je mnohem dražší než Česká republika. Pravdou je, že obecně je cenová 

hladina mnohem vyšší než u nás, nicméně rozhodně neplatí, že by bylo dražší vše. Kupříkladu 

dle mé vlastní zkušenosti, jídlo v supermarketech stojí téměř stejně, jako u nás, takže pokud 

člověk zrovna nechodí každý den do restaurace a je schopen si uvařit, není to žádná čára přes 

rozpočet. Pokud si dáte pivo v restauraci, pak je to ovšem trochu jiný příběh, nicméně aspoň 

Vás to naučí si jej lépe vychutnat. 

Co se týká volnočasový aktivit, byl zde opravdu bohatý výběr, díky čemuž utekl tento 

měsíc opravdu rychle. IIK organizoval různé výlety jako třeba do Lucemburku, Kolína, 

Amsterdamu anebo třeba do Bruselu, čehož jsem konkrétně osobně využil. Dále byly 

organizovány různé párty, prohlídky muzea, kuchařský kurz, kurz tance, syrský večer, 

návštěva Rheinturmu (věž, kterou je Düsseldorf proslulý), nebo poznávací hry přímo ve 

městě. Program byl opravdu pestrý a každý z něj si mohl něco vybrat a velká část z těchto 

akcí byla dokonce zdarma. Specialitou bylo, že pouze pro účastníky našeho ekonomického 

kurzu byla organizována exkurze do Rheinishe Postu, což jsou místní noviny anebo do 

Ratingenu, kde se nachází první kontinentálně-evropská továrna, kde se zpracovávala bavlna. 

V Düsseldorfu se v době mé návštěvy dokonce konal proslulý Kirmes, což je událost, kdy u 



Rýnu jsou přistaveny kolotoče a různé atrakce, kterých jsme se s ostatními spolužáky také 

zúčastnili. Tím se také dostávám k tomu, co na této zkušenosti hodnotím jako nejlepší věc. Za 

tuto dobu jsem měl tu čest poznat mnoho lidí z různých koutů světa, od Malajsie až po 

Mexiko. Paradoxem je, že cítím, že má němčina se ani tak nezlepšila díky kurzu, ale díky 

tomu, že jsme se neustále bavili mezi sebou, když jsme vyráželi ven. Bylo skvělé poznat tolik 

lidí různých kultur a dozvědět se o nich a být s nimi téměř každý den, což tento pobyt 

posunulo na naprosto jinou úroveň. 

Ať se snažím sebevíc, nemohu najít nic, co by se mi na tomto výjezdu nelíbilo. Snad 

nejhorší je veškerá byrokracie, která je nutná pro absolvování tohoto kurzu a také to, že 

člověk je na začátku na všechno sám a musí si vše pohlídat a zařídit. Nicméně tohle vše 

považuji za nutnou součást a věřím, že to pomůže každému rozšířit si obzory a v žádném 

případě by to nemělo nikoho odradit, neboť zkušenost to byla opravdu fantastická.  

Na závěr bych snad ještě dodal, že cíl a veškerá má očekávání od tohoto kurzu byly 

víc než překonány. Po návratu do České republiky jsem absolvoval 2 pohovory (obě tyto 

společnosti mají centrály v Rakousku) a jsem přesvědčen o tom, že právě tato zahraniční 

zkušenost mě velice zvýhodnila nad všemi ostatními kandidáty. Přestože všichni z nich, kteří 

se rovněž účastnili výběrových řízení, byli starší než já (jsem momentálně ve 3. ročníku 

bakalářského studia) a měli více zkušeností, úspěšně jsem byl přijat do obou firem. Jsem si 

tedy jist, že právě tento výjezd, byl mým prvním krůčkem pro úspěšnou kariéru a rozhodně jej 

všem doporučuji. 


