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Text zprávy:

Zahraniční pobyt
Strávila jsem 2 týdny na letní škole v maďarském Szegedu, kde už několik let existuje
instituce letní školy. Výuka byla zaměřena převážně na výuku jazyka - denně 6-8 hodin
jazyka, v závislosti na tom, zda si student volil i některé z nepovinných lekcí (poslechové
hodiny, hodiny zaměřené na slovní zásobu,…). Téměř na každý den byl připraven kulturní či
zábavní program – kvízy, soutěže, výuka tanců, folklóru, recitace, promítaní filmů. O
víkendech pak byla možnost výletů.
 Před odjezdem
Již v prosinci jsem žádala skrze AIAu o udělení stipendia. Bylo nutno doložit životopis,
motivační dopis, výpis známek, potvrzení od kantora domácí univerzity, lékařské potvrzení,
potvrzení o jazykové vybavenosti, fotografii. Co se týká cesty, téměř žádné problémy jsem
neměla, do Maďarska vízovou povinnost nemáme, stačilo si tedy sjednat cestovní pojištění a
koupit jízdenku. V maďarském vlaku byla povinná rezervace, místenky bylo možné koupit už
v ČR. Dále je třeba vyměnit peníze- v Maďarsku se platí forinty.
 Ubytování, stravování,
Ubytování bylo zajištěno v penziónu asi 20 minut chůze od univerzity. Každý pokoj měl
záchod, koupelnu, umyvadlo a lednici. V každém pokoji však bydlely maximálně tři osoby.
Pokoje byly dostatečně prostorné. Snídaně a večeře jsme měli v penziónu, na oběd jsme
chodili do nedaleké restaurace, kde jsme si mohli z menu vybrat jakékoli jídlo do 1000
forintů, příp. si doplatit jídlo dražší. V Szegedu jezdí velmi frekventovaně městská doprava,
nicméně její používání není nutné, protože centrum města je poměrně malé a místa jsou lehce
dosažitelná pěšky.

 Finance
Ceny v Maďarsku jsou srovnatelné s cenami v ČR. S financemi jsem si v pohodě vystačila, za
jídlo jsem nemusela utratit téměř nic. Veškeré finance, které jsem musela vydat navíc, byly
jen za vlastní výlety, návštěvy muzeí, suvenýry…
 Volný čas
Program letní školy byl opravdu bohatý. Každé odpoledne se něco dělo, dále také příprava do
hodin následujícího dne nějaký čas zabrala. Byly organizovány túry po městě, návštěvy muzeí
či sportovní odpoledne.
 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního
studia
Během letní školy jsem nenarazila na žádné závažnější problémy. Na univerzitě bylo neustále
k dispozici mnoho ochotných lidí, kteří jakýkoli váš dotaz zodpověděli a pomohli řešit
problémy. Vše bylo perfektně připraveno a zorganizováno, každý den jsme byli informování
o plánovaných věcech a různých typech, jaká je možnost vyžití se. Jediné, na co bych
upozornila je to, že počasí na konci července bylo velmi horké, proto je dobré mít pokrývku
hlavy a dostatečné množství tekutin stále při sobě.
 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty)
Určitě doporučuji snažit se využít všech možných nepovinných předmětů či účastnit se
například promítacích večerů. Pro naučení jazyka je důležité také nahlédnout do kultury a
poznat mentalitu daného národa. Dále si myslím, že je důležité si být jistý angličtinou
(přestože se jedná letní školu maďarského jazyka, výuka probíhá anglicky, takže bez ní je
učení se maďarštiny hodně zkomplikované). Určitě také doporučuji jezdit na všechny
organizované výlety, většinou vás vezmou na místa, kam byste se jako jednotlivec nedostali.
 Celkové hodnocení
S letní školou jsem byla velmi spokojena. Jak jsem se již zmínila, neměla jsem téměř žádné
problémy. Za 14 dnů jsem se s maďarštinou dostala z úrovně A2 na úroveň B1/B2. Kurz je
natolik intenzivní, že teď jsem schopna vést konverzaci na poměrně dobré úrovni, neboť
výuka byla zaměřena na komunikační schopnosti. Dále oceňuji také zdokonalení se
v angličtině, neboť hlavně tu jsem používala pro komunikaci. V neposlední řadě jsem vděčná
za to, že jsem mohla potkat lidi z celého světa. Je velmi důležité poznávat cizí kultury, neboť
člověku to velmi rozšíří představu o fungování dalekého světa (aniž by tam jel) a jednoznačně
ho to učí větší toleranci. Maďarštině se chci věnovat i dále po návratu z letní školy.

