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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:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze 

Domácí fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů 

Obor studia: Mezinárodní obchod 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Sprachenakademie Aachen GmbH 

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  ne  

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy ne 

 

 

Text zprávy: 
 

O zahraničním pobytu 

 

V německých Cáchách jsem strávila studiem hospodářské němčiny (Wirtschaftsdeutsch) 

v Sprachenakademie Aachen 1 měsíc, a to červenec. Jelikož studuji mezinárodní obchod, 

bylo pro mě zaměření hospodářské němčiny jasnou volbou. Očekávala jsem rozšíření 

slovní zásoby v oblasti obchodní němčiny, prohloubení znalostí o německém hospodářství 

a zlepšení mluveného projevu. 

 

Před odjezdem 

 

Jakožto obyvatel EU jsem před odjezdem nemusela vyřizovat žádná cestovní povolení. 

Stačil občanský průkaz. Pojištění šlo přes stipendijní program DAAD a jiné jsem si 

nesjednávala (kromě jednorázových cest do Belgie a Nizozemí – tam jsem si pořizovala 
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vedle DAAD pojištění vlastní). Co se týče dopravy, domluvili jsme se s dalšími dvěma 

studenty, kteří jeli do stejné školy (děkuji AIA za zprostředkování kontaktů), a jeli 

společně autem – vyšlo to tak nejlevněji. Kromě toho doporučuji FlixBus nebo Eurolines 

– levné spojení přes Frankfurt nad Mohanem. 

 

Ubytování, strava, doprava 

 

Ubytování v podobě kolejí a ubytovny zařizovala samotná škola. Předem skrz online 

formulář jsme si volili, jestli chceme jednolůžkový (dražší) nebo vícelůžkový (levnější) 

pokoj. Mě byl přidělen jednolůžkový pokoj, který stál 350 eur na 1 měsíc (dvoulůžkový 

280 eur na měsíc). Jednalo se o jeden pokoj s postelí, stolem skříní a vlastním sociálním 

zařízením, kuchyň byla společná pro celé patro. S kvalitou jsem byla spokojená kromě 

internetového připojení, které bylo velmi špatné a musela jsem běžně chodit pracovat do 

kaváren v okolí.  

 

Studenti měli možnost zakoupit si lístek na MHD (cca 50 eur na měsíc) přes školu hned 

druhý den. Já naštěstí díky relativní blízkosti ke škole (cca 1,3 km) lístek nepotřebovala. 

Stravování vyšlo nejlevnější v nedaleké menze, kde jsme měli zařízené přes školu 

studentskou slevu (ceny se pohybovaly v rozmezí od 2 do 5 eur). Cenově výhodné je také 

vaření na kolejích. Ceny potravin byly relativně OK, nejlevněji vycházel Lidl a Aldi, 

nejdražší, ale zato nejkvalitnější potraviny mělo REWE.  

 

Způsob přidělování ubytování byl podle mě velice neefektivní. Pokoje se přidělovaly až 

na místě, a nikdo do poslední chvíle nevěděl, na které koleji bude. To byl problém 

především proto, že koleje byly rozmístěné po celém městě, a některé z nich byly opravdu 

daleko od školy a také se do značné míry lišily svou kvalitou. V den příjezdu jsme na 

pokoj čekali více jak hodinu, naštěstí jsem dostala ubytování kousek od školy, nemusela 

jsem si tudíž platit lístek na hromadnou dopravu. Většina studentů však dostala 

vzdálenější koleje a kartu na MHD potřebovali. Tyto koleje byly také méně kvalitní (a za 

stejnou cenu!).  

 

Finance  

 

Stipendium, které jsme od DAAD dostali, stačilo na pokrytí nákladů na letní kurz a 

bydlení (celkem cca 800 eur – už si přesně nepamatuju). Tento výdaj se automaticky 

strhával ze stipendia a nemuseli jsme se o nic starat. To, co zbylo, jsme dostali v hotovosti 

v prvním týdnu školy. K tomu ještě studenti obdrželi 200 eur na dopravu. Protože jsem 

hodně cestovala i do okolních států a po Německu, využívala jsem samozřejmě i vlastní 

finance. Nečekaná pro mě byla ubytovací vratná kauce 100 eur, kterou po nás chtěli hned 

první den. 

 

Volný čas 

 

Protože škola trvala od 8 do 13 h, mohlo by se zdát, že jsme měli spoustu volného času. 

Ale organizátoři kurzu byli velice aktivní a neustále pro nás pořádali různé aktivity, což se 

mi líbilo. Jednalo se např. o výlety po okolí, filmové večery, uvítací a rozlučkový večírek 

atp. Akcí bylo na výběr opravdu hodně. Každý víkend byla také pro studenty 

organizovaná exkurze – první týden se jednalo o výlet do Paříže (cca 130 eur), druhý 

víkend to byl Bonn (cca 30 eur) a poslední víkend se vyrazilo do Amsterdamu (cca 50 

eur). Těchto výletů využívali především studenti, kteří zatím neměli možnost příliš 



cestovat. Já osobně, jelikož už jsem na všech místech byla, jsem si vytvářela svůj vlastní 

program. Cestovala jsem např. po národních parcích v Německu a Belgii (Eifel Park byl 

překrásný), půjčila si kolo a jela do Maastrichtu (Nizozemí), a nebo jsem navštívila 

Lutych, město v Belgii. Ve volném čase jsem také psala diplomovou práci. Jak jsem psala, 

připojení k internetu bylo na kolejích velice špatné, proto jsem chodila do univerzitní 

knihovny nebo do různých kaváren. Ve škole wi-fi také téměř nefungovala. Pravidelně 

jsem chodila běhat, v Cáchách jsou dva velké parky, kde se dobře sportovala. 

 

Problémy a doporučení 

 

Pokud cestujete autem, dejte si pozor, jak staré ho máte. V Německu totiž pro cestování 

po centru měst potřebujete odpovídající vinětu. Např. do Cách se nesmí s autem, které má 

diesel a je starší roku 2006. My jsme bohužel měli diesel 2002. Proto jsme auto museli 

nechat v okrajových částech Cách a dojet autobusem. S kufry a veškerými zavazadly to 

nebyl moc příjemný zážitek.  

 

Připravte si také dostatek hotovosti. Hned při příjezdu po nás totiž organizátoři chtěli 

zaplatit objednané exkurze a vratnou ubytovací kauci 100 eur.  

 

Pokud nebydlíte na vzdálených kolejích, nekupujte si tramvajenku. Opravdu ji 

nepotřebujete a je zbytečně drahá.  

 

Pokud chcete levné potraviny, choďte do Lidlu nebo do Aldi, pokud chcete kvalitní 

potraviny, navštivte REWE. Restaurace jsou celkem drahé. Jedna z levnějších, kterou 

můžu doporučit, je Vapilano. 

 

Nekupujte si předražené exkurze od organizátorů a radši město navštivte sami levněji. 

 

Oblečení je levnější! 

 

Hodnocení kurzu 
 

Kvalita kurzu byla odpovídající ceně (vybrala jsem si jeden z levnějších). Ke kurzu bych 

měla pár výhrad. Během jednoho měsíce se nám tam neustále střídali tři lektoři a jednou 

jsme měli neohlášený záskok (z důvodu nemoci). Preferovala bych menší počet lektorů. 

Takto byla výuka velice rozmělněná, neměla žádný řád a chyběla mi jistá struktura. Nikdy 

jsme nevěděli, co budeme dělat další den, skákali jsme z jednoho tématu do druhého, aniž 

bychom je pořádně dokončili. Druhá věc je, že pokud si zaplatím kurz hospodářské 

němčiny, očekávám od lektorů odbornost ekonomickou znalost. Ta mi však u dvou ze tří 

z nich chyběla. Na druhou stranu ale hodnotím kladně např. slovní zásobu, kterou jsem si 

díky kurzu vybudovala. Také jsem se rozmluvila a vyzkoušela si prezentace v němčině.  

 

Závěr 

 

Celkově pobyt hodnotím kladně. I přesto, že kurz mohl být kvalitnější, volnočasové 

aktivity byly pro mě k nezaplacení. Bydlení bylo uspokojivé. Cáchy jako město jsou 

velice krásné. Lidé byli velice vstřícní a pomáhali s veškerými problémy. Určitě 

doporučuji! 

 


