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 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) 

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

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 
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 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: 
 

Šlo o Letní školu lotyštiny a lotyšské kultury, která trvala dva týdny (v druhé polovině 

července). Bylo třeba vyplnit formulář a uhradit poplatek (něco přes 10 euro) a doložit 

znalost angličtiny. Ti, kdo žádali o stipendium, také museli poslat motivační dopis a 

životopis. Stipendium mi bylo uděleno, nicméně šlo přímo organizátorům akce, kteří z něj 

hradili výuku, ubytování a stravu. K dopravě do Lotyšska jsem využila autobus Ecolines, 

který má pravidelnou linku Praha-Riga, jízdenka stála necelých 1400 Kč a jede přes 20 

hodin.  

Organizátoři nabízeli již ve formuláři zajištění ubytování, nicméně nebyly uvedeny jeho 

podmínky (cena, místo). Zpočátku také nebylo vůbec jasné, že je ubytování hrazeno přímo 

ze stipendia, bez možnosti výběru místa. Navíc tento údaj bylo třeba vyplnit v dotazníku 

ještě před tím, než jsme dostali vyjádření, zda jsme stipendium vůbec dostali. Nakonec 

jsem byla ubytována v hostelu Prima, který je spíše ve stylu studentských kolejí než 

hostelu. Bohužel musím konstatovat, že ubytování zde bylo otřesné. V prvním pokoji, 

který jsem měla, byl hmyz (rus domácí) a další pokoj měl společný záchod a koupelnu 

s jiným pokojem, v němž bydlel velmi nečistotný jedinec. To, že tam nešel internet (wi-fi 

k dispozici nebyla) už byla maličkost. Od jedné spolužačky, která měla stejný typ 

ubytování, jsem se dověděla, že po příjezdu měla zcela mokrou postel, ale odmítli jí dát 

jiný pokoj. Hostel je vzdálen 4 km od univerzity, takže nebylo moc reálné každý den 

chodit pěšky. Na trase jezdil přímý spoj, nicméně doprava vyšla poměrně draho (1.45 euro 

za jednu jízdu). Strava nám měla být také hrazena ze stipendia, dostali jsme kupóny do 

školní restaurace, kde bylo moc dobré jídlo, nicméně neměli jsme příliš mnoho času ji 

navštěvovat. Bylo poněkud absurdní, že jsme dostali kupóny na snídani a večeři, přičemž 

výuka začínala ve stejný čas, jako se restaurace otevírala, takže jsme se na „snídani“ 

mohli dostat nejdříve o půl druhé. Restaurace se zavírala již v 5 hodin odpoledne, přičemž 

jsme dost často po výuce šli ještě do nějakého muzea či měli další přednášku, takže občas 

to vypadalo tak, že jsme měli půl hodiny na to, abychom projedli 6,5 euro. A zbytek dne 

jsme se stravovali z vlastních zdrojů. Jak jsem již zmínila, žádné peníze ze stipendia jsme 

nedostali. Celkově byl před pobytem problém získat dostatek informací o letní škole. 

Žádala jsem o ně (např. kdy je potřeba přijet – původně totiž všude bylo datum začátku 

17. července, ale nakonec se ukázalo, že se začíná až 18. a pokud bychom přijeli už 17. 

nebude nám tuto noc hrazeno ubytování), a bylo mi přislíbeno jejich odeslání do půlky 

června, a když jsem se na konci června znovu ozývala, dostalo se mi odpovědi, že je 

v Lotyšsku státní svátek, a tak budou informace odeslány až další týden. Již z e-mailové 

konverzace jsem měla pocit, že hlavní organizátorka má trochu problém s angličtinou, při 

osobním setkání se ukázalo, že se není schopná anglicky vůbec dorozumět, což bylo 

velice absurdní vzhledem k tomu, že účastníci školy museli dokládat svoji znalost 

angličtiny.  

To nejdůležitější však byly samotné jazykové kurzy. Všichni účastníci měli již předchozí 

znalost lotyštiny alespoň na základní úrovni, byli jsme rozděleni do dvou skupin, byla 

jsem v té pokročilejší. První týden byla výuka velmi nekvalitní, a neměla pro mě 

v podstatě žádný přínos. Druhý týden jsme měli jinou lektorku, s níž to již bylo lepší. Jak 

jsem již zmínila, chodili jsme také často do muzeí a měli jsme přednášky o lotyšské 



historii a folkloru. Bohužel prohlídky i přednášky byly v angličtině. Program jsme měli 

velmi nabitý a volný čas na případné opakování si učiva jsme neměli vůbec. Vzhledem 

k nudnosti lekcí prvního týdne bylo vše velmi únavné a neproduktivní. V lotyštině jsem se 

sice za dobu pobyto zlepšila, ale šlo spíše o aktivizaci mých předchozích znalostí, které 

jsem za několik let, co jsem se lotyštině nevěnovala, zapomněla. Tato letní škola pro mě 

tedy byla docela velkým zklamáním. Myslím, že finance ze stipendia nebyly využity příliš 

efektivně a není pro mě moc pochopitelné, proč po odečtení účastnického poplatku nebylo 

vyplaceno přímo studentům, aby se mohli sami rozhodnout, kde, co a za kolik budou jíst 

či kde budou ubytováni. A myslím, že vzhledem k jeho výši (po odečtení účastnického 

poplatku zbývalo ještě přes 300 euro) by jim snad zbylo i na předraženou hromadnou 

dopravu po Rize apod. Nicméně šlo o druhý ročník této letní školy, takže je možné, že se 

její úroveň bude v příštích letech zlepšovat.  


