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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: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Německý jazyk a literatura 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Universität Bremen 

Délka pobytu: 4 týdny 

 

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         X ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano  X ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy   ano  X 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: 
Během letních prázdnin jsem měla tu možnost zúčastnit se 4týdenního jazykového 

kurzu na univerzitě v Brémách s dotací 5 vyučovacích hodin denně. Celkový počet 

účastníků kurzu (cca 120 lidí) byl pečlivě rozdělen do menších skupin po přibližně 15 

osobách dle individuální jazykové úrovně za cílem prohloubení našich dosavadních 

znalostí země, jazyka a komunikačních dovedností. Velký důraz byl kladem mimo jiné na 

rozvoj prezentačních schopností a práce ve skupinách. Kurz podporoval náš zájem nejen 

ve formě výuky, ale také dobrovolného doprovodného odpoledního programu během 

týdne (turistické výlety, muzea, prohlídky měst). 

   V rámci kurzu bylo zahrnuto i základní pojištění. To ale nebrání tomu, aby se člověk 

pro svůj vlastní klid dopojistil sám. Víza v mém případě nutná nebyla a jediné, co si 

člověk musel zajistit, byla samotná doprava do místa konání kurzu. Je-li tato záležitost 

vyřízena včas, nemusí se člověk potýkat s nesmyslně vysokými cenami za jízdenky. A i 

kdyby ano, kurz poskytuje finanční podporu na transport tam i zpět, který je studentům 

vyplacen hned v prvním týdnu kurzu. Velkou pomocí mi v případě nesnází byla kontaktní 

osoba programu, která hbitě odpověděla na veškeré mé otázky a informovala mě 

s předstihem o plánovaném průběhu kurzu. 

 Ubytování bylo zajištěno v rámci stipendia a kontaktní údaje na zodpovědnou osobu 

mi byly sděleny v dostatečném předstihu, tudíž mou jedinou starostí bylo se dopravit na 

předem sdělenou adresu. Za neskutečnou výhodu pokládám možnost výběru ubytování 

(WG, kolej, rodina…) a na mně poskytnuté ubytovací prostředí a podmínky si nemohu 

stěžovat. Ačkoli jsem nebydlela v bezprostřední blízkosti univerzity, byla mi, stejně jako 

všem ostatním účastníkům kurzu, poskytnuta studentská kartička na veřejnou dopravu 

zajišťující studentskou slevu a mnohé další nezbytné informace. Do stipendia se bohužel 

nezapočítávala strava, ale mohli jsme stejně jako oficiální studenti univerzity navštěvovat 

tamější mensu, která se bohužel týden po zahájení kurzu začala rekonstruovat. O další 

stravovací možnosti ale po dalším pátrání nouze nebyla (cafeteria, mensa 2). 

 Z finanční podpory stipendia mi byl vyplacen v hotovosti příspěvek na dopravu, který 

se dle dojížděné vzdálenosti jednotlivých studentů lišil (Čína, Rusko, ČR). Osobně jsem 

příliš dobře neodhadla situaci a čekala jsem původně zhruba poloviční útratu, ale 

díkybohu jsem se vyhnula jakýmkoli zdravotním nesnázím a s tím spojenými 

nepředpokládanými výdaji. 

 Co se odpoledního programu týče, byl vždy minimálně dvakrát do týdne stanoven 

dobrovolný program jak pro německy silnější, tak i slabší studenty, který se varioval. Od 

historické prohlídky města počínaje a návštěvou radia a živého televizního vysílání konče. 

Akce sice nebyly hrazeny programem, ale jejich ceny nepřesahovaly 10 euro. A to i tehdy, 

byl-li to celodenní výlet. Program ale nebyl povinný a měl-li člověk lepší plány, nic se 

nedělo. Byla nám představena i univerzitní knihovna a mediotéka, které nám byly 

k dispozici, a i přes počáteční obtíže byste již po prvních dnech nenašli nikoho, komu 

spolehlivě na území univerzity nefungoval internet. Nechyběla ani příležitost ke 



sportovnímu vybití ve formě venkovních aktivit jako plážový volejbal, fotbal, basketbal 

atd. 

 Během těchto čtyř týdnů jsem se naučila nejen díky výuce, ale také společnému 

bydlení s dalšími studentkami fungovat a přemýšlet v cizím jazyce a velice mi tato 

zkušenost pomohla. Sama na sobě cítím zlepšení a velice si této příležitosti vážím. Toto 

stipendium považuji za skvělou příležitost, jak se přiučit něčemu novému a zároveň vidět 

kus světa a poznat báječné lidi z nejrůznějších koutů. Kdyby se mi naskytla možnost jet 

znova, neváhala bych! 


