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Text zprávy: 
 

V rámci úspěšného výběrového řízení a stipendijního programu poskytnutého od 

organizace DAAD jsem během měsíců července a srpna 2019 absolvoval čtyřtýdenní 

jazykový kurz pro právníky v Bavorsku, a to na institutu SDI München. Náplň tohoto kurzu 

spočívala v účasti na lekcích německého jazyka, které probíhaly jak v dopoledních, tak 

odpoledních hodinách, a to od pondělí do pátku. Jejich náplň byla zaměřena nejen na 

procvičování jednotlivých jazykových kompetencí (čtení, psaní, poslech a konverzace), ale 

také na osvojení právnické terminologie a srovnání evropských právních systémů. Ve 

zbývajícím čase byla umožněna účast na různých exkurzích, spočívajících v komentované 

návštěvě parků, muzeí a dalších historických míst. 

S ohledem na skutečnost, že je Česká republika stejně jako Německo členem 

Evropské unie, nemusel jsem za účelem své cesty předem vyřizovat žádné zvláštní 

formality, jako je vízum či povolení ke krátkodobému pobytu. Pokud se jedná o cestovní 

pojištění, bylo na žádost zařízeno přes organizaci DAAD, která mi vše potřebné zaslala 

v elektronické podobě. Před příjezdem do Mnichova jsem si tak musel samostatně zajistit 

pouze dopravu a ubytování. V prvním případě jsem využil autobus přes Prahu, přestože 

bylo možné dopravit se do Mnichova rovněž vlakem z Vídně. Zde se pak lze velmi snadno 

pohyboval pomocí více druhů hromadné dopravy, kterou je celé město propojeno. 

V nabídce je rovněž univerzální jízdenka na měsíc v hodnotě 60 EUR.  

Ubytování mi bylo na žádost zajištěno z německé strany, a to v moderním kampusu 

v blízkosti jazykového institutu. Jednalo se o dvojlůžkový pokoj s plně vybavenou kuchyní 

a vlastní koupelnou, který jsem sdílel s jiným účastníkem kurzu z Hongkongu. Kromě toho 

se v daném objektu nacházely prostory určené pro kolektivní trávení času, menší 

posilovna a prádelna. Veškeré náklady související s ubytováním a dopravou byly pokryty 



z poskytnutého stipendia, jehož zbývající část (cca 120 EUR) mi byla první den kurzu 

vyplacena v hotovosti.  

Jednalo se o velký benefit, protože ubytování v Mnichově je obecně považováno za 

jedno z nejnákladnějších v celém Německu. Podobně nám bylo umožněno stravovat se 

v místní menze, a to za zvýhodněnou cenu pro všechny tamní studenty a personál. 

Veškeré soukromé aktivity byly přirozeně hrazeny ze zbytku stipendia a vlastních 

finančních prostředků. V tomto ohledu jsem však stejně jako většina ostatních účastníků 

kurzu pravidelně nakupoval v blízkém obchodě a využíval kuchyni v pokoji, neboť je cena 

potravin v podstatě na stejné úrovni jako v České republice. Samozřejmě jsme navštívili 

rovněž místní hospody a restaurace, kde již byl cenový rozdíl patrný, a to zejména u piva 

(standardně okolo 4 EUR). Pokud to ovšem člověk nepřehání, určitě ho několika týdenní 

pobyt v dané lokalitě nezruinuje.  

Podle mého názoru je Mnichov a jeho okolí překrásné místo, které určitě stojí za 

návštěvu. Na své si zde přijdou nejen milovníci přírody a historie, ale také zábavy. Na 

rozdíl od jiných částí Německa, které jsem měl doposud možnost procestovat, působilo 

na mě Bavorsko lidově a velmi osobně. Za dobu svého pobytu jsem měl rovněž možnost 

navštívit například světově známý zámek Neuschwanstein, Německé muzeum, Anglickou 

zahradu, zámek Nymphenburg nebo vyhlášenou hospodu Hofbräuhaus, kde servírují 

bavorské speciality a pivo v místních krojích. Mnoho mých spolužáků navíc využilo 

možnosti vycestovat během volných víkendů do nedalekých měst, jako je Salzburg 

a Curych.  

Pokud bych měl na svém pobytu přesto najít nějaká negativa, spíše bych poukázal na 

nevhodnou volbu rozřazení účastníků kurzu do jednotlivých skupin podle jazykové 

úrovně (A1 – C1). S ohledem na velký počet příchozích vše probíhalo na základě 

písemného testu, kterým spočíval pouze v doplňování chybějících slov z nabídky. 

Prakticky se tak díky tomu dostaly na pokročilejší úroveň rovněž osoby s nedostatečnou 

schopností komunikace, což plynulost a výběr témat k diskuzi v rámci jednotlivých lekcí 

poněkud komplikovalo. Pokud se pak jedná o část výuky zaměřenou na oblast právní 

profese, možná bych preferoval řešení více praktických otázek, popř. komentovanou 

účast na konkrétním soudním jednání v německém jazyce, které je nepochybně v řadě 

případů veřejnosti přístupné. Stejně tak by bylo podle mého názoru vhodnější, pokud by 



byli spolubydlící vybíráni přiměřeně podle jazykové úrovně, aby se v tomto ohledu mohli 

navzájem zdokonalovat také mimo stanovenou dobu výuky. Přesto jsem za celou dobu 

poznal spoustu nových přátel, navštívil zajímavá místa a strávil čas v německy mluvícím 

prostředí, což je zkušenost k nezaplacení. Za to DAAD upřímně děkuji! 

 


