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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: Romana Mrázová 

E-mail: romana.mraz@gmail.com 

Domácí VŠ: Masarykova univerzita / Univerzita Obrany Brno 

Domácí fakulta: Ekonomicko-správní/Fakulta Ekonomika 

Obor studia: Podniková ekonomie/Bezpečnostní management 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: IIK Düsseldorf 

Délka pobytu: 4 týdny 

 

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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 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: 
 

Zahraniční pobyt: 

Délka pobytu byla 4-5týdnů na jazykové škole IIK v Düsseldorfu. Kurs byl zaměřen na 

intenzivní výuku obchodní němčiny. Školu jsem navštěvovala 4h Po-Pá, měli jsme 2 

učitele, kteří se střídali. Vstupní test se psal první den. Na konci se psala závěrečná 

zkouška úrovně od B2 až po C1. Večer i dopoledne (bylo na výběr) bohaté kulturní a 

volnočasové aktivity. Škola dokonce pro naši skupinu pořádala exkurze do firem – 

Rheinische Post a Industrie Museum. Výuka zahrnovala mnoho skupinových aktivit, 

prezentací a byla zaměřená hodně prakticky. Témata byly veletrhy, životopis, vývoj práce, 

dreamjob apod. 

 

Před odjezdem: 
Zajistit a pohlídat si ubytování. Škola mi měla dát vědět 2 týdny dopředu, kde budu 

bydlet, ale ani ne týden dopředu stále žádný email. Kontaktovala jsem školu sama a 

dostala jsem ubytování mimo Düsseldorf. Po stížnosti mi bylo přiděleno jiné ubytování – 

vyhledat si, kde je Vaše ubytování a pokud je mimo dané město, požádat o výměnu. 

Neměla jsem v ubytování internet – doporučuji koupit přenosný internet v ČR.  

Letenky vyšly levněji a pohodlněji než autobus.  

 

Ubytování, stravování, doprava: 
Bydlela jsem u důchodkyně, kterou měla nasmlouvanou škola. Měla jsem vlastní pokoj a 

sdílenou koupelnu a vše ostatní s paní. Byla výborná, mluvila jen německy, doporučuji 

k procvičení, naučila mě hrozně moc nových slovíček.  

Ubytování jsem měla bez stravy, ale s možností vaření. Paní si ale několikrát stěžovala, že 

často vařím (3x týdně), proto doporučuji si před odjezdem ujistit, že můžete neomezeně 

vařit. Jinak ubytování bylo čisté a nové.  

Ujistěte se, jestli máte doma internet a pokud ne můžete si zakoupit balíček 

v Německu(Aldi, Lidl) anebo přivezte z ČR.  

Cena ubytování byla 480 euro na měsíc. Jiní studenti si zařídili ubytování sami a za pokoj 

platili pouze 200-300eur/měsíc – doporučuji zkusit najít sám. Airbnb bylo předražené. 

Studenti, kteří bydleli na koleji/studentském apartmá měli omezení, např. nevařit po xx 

hodině nebo omezené návštěvy a měli také problémy s ubytováním (nájemník o nich 

nevěděl, že přijedou; platila se vratná kauce, kterou jim nechtěl na konci pobytu vrátit)  

Škola měla v popise, že všichni musí platit vratnou kauci 100eur, ale moje domovní je 

nikdy nechtěla a ani o tom nevěděla. Jiné studenti taky neplatili.   

Menza byla domluvená na tamější univerzitě, ale bylo to hrozně daleko, během obědové 

pauzy se to nedalo stihnout. 

 

Finance  



Stipendium nám bylo vyplaceno ihned první den po informační schůzce. Výše stipendia 

nestačila. Všechny aktivity navíc, strava, cestování jsem si musela hradit sama a bylo to 

dalších cca 500eur. Nepočítala jsem s výlety, které škola pořádala. Byly to zajímavé 

výlety každý víkend (Amserdam, Bruges, Kolín), ale jeden výlet stál 50eur. Doporučuji 

vzít hodně kapesného na výlety. Düsseldorf je jinak relativně levné město na Německo.  

 

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) 

Škola pořádala každý večer akce pro studenty (škola vaření, výstavy, návštěva muzea, 

mluvící kroužky, párty na lodi) a výlety každý víkend do měst v/mimo Německo.  

Ve městě Düsseldorf byly památky, akce pro mladé, hodně restaurací, bohatý denní a 

noční život. Düsseldorf má plno aktivit sám osobě, není potřeba jezdit moc daleko, ale 

výlet do Amsterdamu byl skvělý.  

Internet byl na škole pomalý a nebyla k dispozici knihovna nebo studovna, kde jsem 

mohla po/před hodinou studovat nebo využít internet. Škola nabízela možnost doučování 

a konzultace s učiteli (pomohli s kontrolou CV v němčině)  

 

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

Úroveň učitelů nebyla stejná. Měla jsem jednu vynikající učitelku a druhá nebyla ani 

průměrná. Studenti ze všech kurzů, ale měli stejný problém. Škola se s tím očividně 

nechystá nic dělat.  

Ubytování – pár dní před odjezdem sem nevěděla, kde budu bydlet. Rovněž byla špatná 

komunikace se školou ohledně data příjezdu a odjezdu. Řekli, že není možné přijet dříve, 

proto jsem musela spát v hotelu první noc a pak když jsem přijela do ubytování, paní byla 

už doma, neměla jiného studenta, tedy nebyl by to problém. Mohla jsem zůstat o den déle 

na konci pobytu. Dny příjezdu a odjezdu doporučuji komunikovat přímo s ubytováním a 

ne se školou.  

 

 Celkové hodnocení: 
Kurs mi hrozně pomohl zlepšit gramatiku a čtení, velmi mě namotivoval dál studovat 

němčinu a hledat si v budoucnu práci v Německu. Přínosné to bylo i pro moje mluvení – 

každý den jsem komunikovala v němčině, učitelé nás opravovali. Získala sem spoustu 

nových známostí a kamarádů z celého světa. Na konci jsem udělala zkoušku na úrovni C1. 

Stipendium mi umožnilo se více soustředit na učení, kulturní výměnu a zapojení do 

různých aktivit s ostatními spolužáky a nemusela jsem si dělat příliš starosti o finance. 

Byla to skvělá podpora a motivace se němčině věnovat. Doporučuji DAAD a kurzy v IIK 

každému! 


