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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: Zita Lukáčová 

E-mail:  

Domácí VŠ: VŠE  

Domácí fakulta: FMV 

Obor studia: Mezinárodní obchod 

Hostitelská země: Německo  

Hostitelská VŠ: Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg 

Délka pobytu: 1 měsíc  

 

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   ano   

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy               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: 
 

V srpnu jsem měla možnost zúčastnit se měsíčního jazykového kurzu v německém 

Heidelbergu.  

 

Výuka probíhala každý den od pondělí do pátku, od 9:15 do 12:45, tato část byla povinná.  

Část výuky jsme se věnovali cvičením v učebnici, další část jsme trávili konverzací nebo 

skupinovými projekty.  

 

Odpoledne byla možnost vybrat si některý z volitelných seminářů nebo workshopů, které  

byly dobrovolné.  

Ráda bych pochválila široký výběr seminářů, od těch přípravných k jazykovým 

zkouškám, až po seminář německých milostných básní s vyučujícím v dobovém převleku.  

 

Před odjezdem jsem musela zařídit pojištění a způsob dopravy. 

Nejvýhodněji vycházel autobus společnosti Deutschebahn, jedoucí z Prahy přes 

Norimberk až do Heidelbergu. (cca 950 Kč) Ideální je jízdenku koupit nejpozději 2 týdny 

před odjezdem. 

 

Na rozdíl od většiny ostatních, kteří bydleli na kolejích, jsem byla ubytována v bytě 

s velmi dobrou lokací. Ubytování mi zajištoval DAAD, a tak jsem se o svém bydlišti a 

jeho ceně dozvěděla až na místě. Byt byl sice o cca 70 Eur dražší než koleje, ale měla 

jsem naprostý komfort. (internet, pračka, kuchyň, vlastní pokoj)  

 

Doprava v Heidelbergu byla poměrně drahá, měsíční jízdenka stála 56 Eur. Naštěstí mi 

moje milá pronajímatelka půjčila na celý měsíc kolo, a tak jsem se mohla kamkoliv 

dopravit zdarma.  

 

Jíst jsme všichni chodili obvykle do mensy, protože to bylo velmi výhodné a výběr jídel 

byl veliký. Průměrná cena oběda byla cca 3-5 eur. V mense se nacházela i výborná 

kavárna s širokým výběrem skvělých zákusků, opět za příznivou cenu. Mensa byla 

otevřená až do 22 hod, takže jsme tam často chodili také na večeři.  

 

Stipendium mi bylo vyplaceno asi pátý den pobytu, a pokrylo přesně cenu kurzu a 

bydlení. S sebou jsem měla dalších 450 eur, které jsem utratila. 

  

Minimálně 2x týdně jsme pořádali nějaký společný program se třídou, at už výlet, 

společnou večeři, nebo lenošení na louce u řeky.  Od pondělí do čtvrtka se konaly 

sportovní hodiny, které byli pro účastníky kurzu zdarma. O víkendech byly pořádány 

různé exkurze za cca 25 Eur. 

 



S žádnými potížemi jsem se při svém pobytu kupodivu nesetkala. Po kurzu mnohem lépe 

rozumím mluvenému projevu, rozšířila se mi slovní zásoba a dokážu plynule mluvit. 

Heidelberg mi byl velkým přínosem a rozhodně bych ho každému doporučila.  

 


