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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:  

  

Domácí VŠ: Univerzita Karlova v Praze 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Německý jazyk a literatura 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Institut für Sprachen 

Délka pobytu: 16. 7. - 12. 8. 2017 

 

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   

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ne 

 

 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 

 Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijního 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: 
 

Od 16. července do 12. srpna jsem absolvovala letní kurz v Německu ve městě Kassel. 

Jednalo se o jazykový kurz se zaměřením na divadlo. Kurz zajištoval Institut für Sprachen.  

Účastnit se kurzu jsem se rozhodla na poslední chvíli, potřebné formuláře jsem tedy 

musela vyplňovat poněkud ve spěchu. Další zařizování už bylo podstatně jednodušší. 

Pojištění jsem získala spolu se stipendiem a vízum nebylo díky Schengenskému prostoru 

třeba. S ubytováním mi nabídl institut pomoc, ale bylo třeba počítat s větším finančním 

obnosem. Nejprve jsem si zkusila najít na internetu nějaké bydlení sama. Zjistila jsem ovšem, 

že nejjednodušší bude nechat to na institutu, neboť pronájmy byly spíš na dlouhodobé 

ubytování a nabídky přes airbnb byly naopak na jeden měsíc moc drahé. V této době navíc 

probíhala v Kasselu výstava Documeta, což negativně ovlivnilo ceny nájmů.  Komunikace s 

institutem byla, co se bydlení týče, velmi dobrá. Zaslali mi kontakt na slečnu, která mi 

pronajala svůj pokoj a dokonce mě přišla vyzvednout v den příjezdu na nádraží.  

První den proběhl rozřazovací test do jednotlivých kurzů, následně jsme si mohli jít 

společně koupit měsíční lístek na dopravu. Lístek na dopravu nebyl zrovna nejlevnější (53 

Eur), ale i když jsem bydlela cca 25 minut pěšky od institutu, vyplatilo se ho koupit, neboť 

jsme se často pohybovali v rámci doprovodného programu po celém městě.  

Po vyřízení věcí potřebných k dopravě po městě jsme zamířili do místní menzy. 

Stravovaní v menze bylo velmi dobré. Oceňuji například výběr ze dvou vegetariánských jídel 

(jedno z toho bylo dokonce veganské). Jídlo bylo velmi dobré a rozmanité. Kromě hlavního 

jídla si člověk mohl vybrat v ceně ještě dvě přílohy (přílohy, saláty, ovoce nebo jogurty). 

Cena byla překvapivě nízká. Za vegetariánské jídlo (plus dvě přílohy) jsem zaplatila jen 1, 90 

Eur.  

Finance mi ze začátku ještě před odjezdem dělaly starosti, proto jsem se snažila co 

nejvíce šetřit. Počítat jsem musela se 400 Eury za nájem, 400 Eury za kauci a s penězi na 

stravování. Nakonec to ale nebylo tak zlé a ani zdaleka jsem neutratila tolik, kolik jsem si 

myslela, že utratím. Doprovodné programy byly také v ceně stipendia.  

Volného čau jsem moc neměla, každý den byl od 13:30 do 17:00 jazykový kurz a 

každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 20:00 ještě kurz divadelní. Nemusela jsem sice vstávat nijak 

brzo, ale za dopoledne jsem většinou stihla udělat jen každodenní domácí úkoly a jít se najíst 

do menzy. Jazykové kurzy byly většinou dost ubíjející, ne však obtížností jako spíš 

množstvím stráveného času. Divadelní kurz byl velmi přínosný a programově vyvážený. 

Dělali jsme cvičení pro mluvu, pohyb a spolupráci s ostatními, improvizaci. Vrcholem kurzu 

byla naše nacvičená divadelní hra, kterou jsme si víceméně i sami napsali.  

Institut dále zajištoval doprovodný program (prohlídka města, divadelní představení, 

místní muzeum, Grimmwelt, prohlídka bunkru, plavání, exkurze do měst Frankfurt n. M. a 

Hann. Münden aj.), který byl vždy zábavný a zajímavý a člověk díky němu poznal Kassel ze 

všech stran. Velkým zážitkem byla i výstava Documenta 14 (výstava současného moderního 

umění), která se zde koná každých pět let.  



Ačkoliv se moje očekávání lišila (myslela jsem, že kurz bude převážně divadelní a ne 

jazykový), jsem moc ráda, že jsem jej absolvovala. Poznala jsem nové město, které ač je 

malé, má toho spoustu co nabídnout, dále jsem se samozřejmě seznámila se spoustou nových 

úžasných lidí ze všech koutů světa a otevřely se mi tak dveře pro případné další cestování. 

Dalším pozitivem je, že jsem měsíc aktivně využívala němčinu, k čemuž víc než samotný 

jazykový kurz přispěly i rozhovory s ostatními účastníky kurzu.  

 

 

 

 

Odkaz na fotky (FB stránka Institut für Sprachen):  

https://www.facebook.com/pg/ifskassel/photos/?ref=page_internal 
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