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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, Ekonomicko-správní fakulta 

Obor studia: Německý jazyk a literatura, Hospodářská politika 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Universität Heidelberg 

Délka pobytu: 3.8.2017 – 30.8.2017 

 

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   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   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 termínu 3.8.2017 – 30.8.2017 Ruprechts-Karls-Universität v Heidelbergu pořádala 

mezinárodní letní jazykový kurz pro studenty z celého světa. Celkově se tohoto kurzu 

zúčastnilo téměř 600 lidí. 

 Univerzita nabízela tři typy kurzů. První typ kurzu byl obecně jazykový se zaměřením i 

na kulturu (tento kurz se dále dělil podle jazykových schopností účastníků), druhý typ 

kurzu byl speciální kurz pro učitele a germanisty (Fortbildungskurs für Deutschlehrer und 

Germanisten) a třetí kurz se zabýval ekonomickou němčinou (Deutsch als 

Wirtsschaftsprache). 

Já sama jsem se zúčastnila posledního typu kurzu, ekonomické němčiny, protože tento 

kurz spojuje oba mé obory, Germanistiku a Hospodářskou politiku, které studuji na 

Masarykově univerzitě. 

 

Před odjezdem: 
 

O možnosti letních jazykových kurzů a stidendia od DAAD jsem se dozvěděla ve 

vyučování ve škole, kde nám spolužáci ze starších ročníků prezentovali tuto možnost.  

V rámci žádosti o stipendium je nutné vyplnit formulář DAAD, připojit životopis a 

motivační dopis (oboje v němčině), výpis známek a potvrzení o jazykové úrovni (to může 

být normální certifikát nebo onDaf Test). Všechny tyto podklady je nutné uložit na 

DAAD portál ještě na podzim. Poté probíhá dvoukolové výběrové řízení. První kolo se 

rozhoduje v Praze, druhé kolo dále v Německu o postupu jsem se dozvídala pomocí e-

mailů. Konečné rozhodnutí o přidělení stipendia jsem obdržela v dubnu.  

Další komunikace již probíhala přímo s univerzitou v Heidelbergu. Musela jsem vyplnit 

přihlašovací formulář a formulář pro rezervaci ubytování, formulář s informací o datu 

mého příjezdu a poslat kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu. Všechny tyto 

náležitosti jsem posílala přes mail, komunikace s univerzitou byla poměrně snadná a 

rychlá. Později jsem od univerzity dostala dopis, který obsahoval všechny potřebné 

informace pro příjezd do Heidelbergu, včetně přesných dat příjezdu, organizace prvních 

dní, důležitých kontaktů a mapy. 

 

Doprava 
 

Z Brna do Prahy jsem cestovala vlakem, z Prahy jel do Heidelbergu speciální linkový IC 

Bus provozovaný Deutsche Bahn. Autobus jel z Prahy před Nürnberg a Heidelberg, cílová 

stanice byl Mannheim. Cesta z Prahy do Heidelbergu trvala zhruba 7 hodin, v autobuse 

byla možnost internetového připojení a WC. Cena jízdenky byla 30 euro.  

Autobus zastavoval na hlavním nádraží v Heidelbergu. Odtud jsem se musela přepravit do 

budovy univerzity pomocí hromadné dopravy. Cesta ale byla přehledně vysvětlena 

v letácích, které jsem dopředu dostala poštou od univerzity a přímo na hlavním nádraží se 



také nacházelo turistické informační centrum, kde mi ochotně poradili. Na ubytování nás 

z univerzity rozvezl řidič. 

Dále jsem se po Heidelbergu dopravovala městskou hromadnou dopravou. Jednotlivé 

jízdenky stály v rozmezí od 1 eura do 2,50 euro. Já jsem si koupila měsíční jízdenku za 57 

euro.  

Další možnost dopravy po Heidelbergu bylo kolo, které jsme si mohli pronajmou nebo 

koupit a před odjezdem prodat. Kolo bylo ale potřeba pronajmout včas, vzhledem 

k velkému počtu účastníků měly půjčovny brzy kol nedostatek. Po Heidelbergu bylo 

mnoho cyklostezek (téměř všude) a téměř žádné kopce. Cesta na kole byla také poměrně 

rychlejší než s hromadnou dopravou.  

 

Ubytování 
 

Univerzita nabízela pouze možnost bydlet na kolejích (nebyla možnost bydlet v hostinské 

rodině). Já jsem bydlela na studentských kolejí v tzv. Wohngemeinschaftu (WG) ve čtvrti 

Neuenheim.  

V rámci WG jsem měla vlastní pokoj a sdílela jsem kuchyni a koupelnu se 3 dalšími 

spolubydlícími, kteří na univerzitě v Heidelbergu studují dlouhodobě. Pokoj byl pěkný a 

prostorný, bývalá obyvatelka ho těsně přede mnou opustila, tudíž byl pokoj i prázdný. 

S ubytováním jsem byla velmi spokojená. WG bylo čisté a plně vybavené. Jako jedna 

z mála jsem měla přímo na pokoji internetové připojení, pouze jsem si na místě musela 

koupil kabel. To byla ale výjimka, většina účastníků na kolejích internet neměla, nebo 

nevěděla, jakým způsobem se k němu připojit.  

Nájemné jsem platila 333 euro, což bylo jedna z vyšších částek. Univerzita nás však 

dopředu připravovala na průměrnou cenu nájemného kolem zhruba 350 euro. 

Čtvrť Neuenheim slouží v průběhu roku především pro studenty, nachází se v ní mnoho 

budov kolejí a také budov nemocnice. Cesta autobusem do školy trvala zhruba 20-30 

minut, na kole byla cesta rychlejší. 

 

Stravování 

 

Při příjezdu jsme všichni dostali kartičku, na kterou jsme si mohli vložit libovolné 

množství peněz a nadále s ní platit v menze, kafeterii, nebo například při praní prádla.  

 

V těsné blízkosti budovy univerzity, kde probíhala většina vyučování, se nacházela místní 

menza. Menza fungovala formou bufetů, každý si mohl vybrat ze široké nabídky a 

následně se platilo podle gramáže. Za 100 g se platilo zhruba 1 euro. Velký výběr byl i 

z jídel vegetariánských a veganských. Jídlo bylo velmi chutné, tato menza vyhrála v roce 

2010 cenu za nejlepší menzu v Německu. 

 

Menza byla otevřená do půlnoci, vařilo se každý den kromě neděle do 22 hodin. Kromě 

jídelny se v budově nacházela i kavárna/bar, kde bylo možné zakoupit všechny možné 

druhy alkoholických i nealkoholických nápojů za levnější ceny.  

 

Výuka 
  

Výuka probíhala každý všední den ráno od 9:15 do 12:45. Odpoledne jsme měli možnost 

účastnit se na různých seminářích a workshopech. Účast na dopoledním vyučování byla 

povinná pro obdržení závěrečného certifikátu a 4 ECTS kreditů. Odpolední výuka a účast 



na workshopech byla dobrovolná. Odpoledne také škola nabízela možnost sportovních 

aktivit.  

Třetího kurzu, Wirstschaftsdeutsch, se účastnilo cca 30 lidí. Učitelé nás rozdělili na 3 třídy 

podle jazykových dovedností – jedna skupina byla Mittelstufe (úroveň B2), další dvě 

Oberstufe (úroveň C1). Účast na tomto kurzu byla možná teprve od úrovně B2. Kromě 

vyučování ve třídách, kde jsme především četli aktuální ekonomické texty z učebnice, 

kterou jsme dostali od vyučujících (na rozdíl od ostatních kurzů jsme ji nemuseli kupovat) 

a dále o nich diskutovali, jsme si mohli vybrat jeden ze tří modulů, které nás zajímaly 

podle tématu. Na tyto moduly jsme se pak třikrát týdně měnili.  

Na konci jsme psali závěrečný test a konečná známka se skládala z nejenom z něj, ale i 

z aktivity v hodinách, plnění domácích úkolů a docházky.  

 

Volný čas 
 

Přes týden škola nabízela širokou škálu odpoledních seminářů a workshopů. Kromě toho 

byla široká i nabídka sportovních aktivit. Poslední týden škola také zorganizovala 

sportovní odpoledne, ve kterém spolu všechny třídy nebo skupiny, které se přihlásily, 

soutěžily v různých disciplínách. 

Po večerech organizovala škola další akce, například promítání filmů, karaoke večery, 

výlet lodí, třídní večery, koncerty a další.  

Velice jsem ocenila, že každá třída měla přiděleného vlastního Betreuera – místního 

studenta nebo studentku, kteří dobrovolně pomáhali s organizací kurzu. Tito Betreueři 

nám byli vždy k dispozici, pokud jsme měli jakékoliv dotazy nebo trable a navíc s námi 

organizovali další mimoškolní program, například pikniky, společné večeře a jiné.  

O víkendech jsme měli možnost zakoupit si lístek na mnoho exkurzí do jiných zajímavých 

a významných míst v bližším i trochu vzdálenějším okolí, např. do Strasbourgu, Trieru, 

Tübingen Schwarzwaldu, a dalších. Exkurze stály většinou kolem 25 euro, pro dopravu 

byly zajištěny speciální autobusy a každý autobus měl svého průvodce. 

 

Finance 

 

Stipendium mi vyplatili asi 4 den po příjezdu. Z celkové částky 1050 euro mi univerzita 

strhla 670 euro za cenu kurzu. Ze zbytku stipendia jsem později zaplatila nájemné, poté už 

mi bohužel moc peněz nezbylo a zbylé výdaje jsem musela platit z vlastních zdrojů.  

 

Heidelberg je obecně dražší studentské město, ale výdaje byly individuální, každý měl 

možnost si rozmyslet, zda chce peníze obětovat například za víkendové exkurze nebo za 

další rámcové aktivity. V obchodech s potravinami se dalo nakoupit i levně a například 

v obchodech s oblečením probíhaly v srpnu letní slevy a mnoho věcí se dalo sehnat za 

lepší ceny než v České republice. 

 

 

 

Jsem velmi ráda, že jsem dostala možnost strávit část mých letních prázdnin právě 

v Heidelbergu. Nejen že tento pobyt byl přínosný pro mé jazykové schopnosti, další 

studium a doufám i pro budoucí kariéru, velký přínos měl i po stránce osobní. Poznala 

jsem zde spoustu skvělých lidí z různých koutů světa, dozvěděla se něco o kulturách 

jiných zemí, viděla jsem mnoho památek a domů jsem si odvezla spoustu zážitků a 

vzpomínek, které jen tak nezapomenu. Heidelberg je nádherné místo, ani velké, ani malé, 

vždycky přívětivé a pro studenty jako dělané.  



  
 

 


