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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: Univerzita Karlova v Praze 

Domácí fakulta: Právnická fakulta 

Obor studia: Právo a právní věda 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Univerzita 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         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: 
 

Absolvovala jsem tento rok v srpnu měsíční kurz na Univerzitě Heidelberg v Německu. 

Šlo o kurz jazykový, tedy bez zaměření na určitý obor studia, což mi vyhovovalo, jelikož 

jsem kurz potřebovala zejména kvůli zlepšení jazykových schopností, protože na 

Právnické fakultě přímo jazykové kurzy nemáme (pouze se zaměřením na právo, kde se 

především učíme slovní zásobu a ne konverzaci, psaní apod.). V Heidelbergu naopak jsme 

dostávali hodně domácích úkolů, které vyžadovaly přípravu a cílily na zlepšení našeho 

psaného projevu a během kurzu jsme 90% času věnovali konverzaci a většinu zadání 

plnili ve skupinách. Před odjezdem je třeba zařídit si cestovní pojištění, zjistit si spojení 

(já využila osobní dopravy, ale lze se přímo do Heidelbergu dostat Flixbusem), ubytování 

vyhledala i zařídila hostující univerzita (jediný problém je, že univerzita vám nemůže 

garantovat, že cena nájemného bude pod určitou hranicí, tedy nájem se pak u různých 

studentů liší) a samozřejmě vyměnit si peníze (vzít si s sebou dostatečně EUR). 

Stipendium je vyplaceno až po odečtení školného, tedy zbytek jsem dostala (včetně 

cestovného) a pokryje většinou i celý nájem, který musí být stejný den zaplacen (tedy 

dopředu, hned na začátku kurzu). Stipendium mi pokrylo školné i nájem. Je třeba počítat 

ještě s dalšími výdaji a to především měsíční karta na veřejnou městskou dopravu (já 

bydlela dost daleko od univerzity), která vyjde okolo 60 EUR, popřípadě peníze na 

pronajmutí kola. Ubytována jsem byla na kolejích, které jsou krásné a prostorné, jediná 

nevýhoda je, že celkem daleko od centra. Kolejí je tam ale několik a jsou levnější než 

bydlení v centru, kde člověk za stejnou cenu dostane byt (pokoj) až třetinové velikosti a 

kvality. Koleje se pohybují kolem 300 EUR. Menz je několik, jsou skvělé a jídlo je tam na 

dost vysoké úrovni, navíc jedna budova menzy je i krásně řešená (dá se jíst i venku na tzv. 

dvorku). Oběd vyšel na cca 3 EUR a menza zavírala až v 22:00 tedy dalo se tam jíst celý 

den. Přístup k internetu na univerzitě byl zajištěn, a to i pro studenty, kteří neměli přístup 

k Eduoramu. V Heidelbergu je nejstarší knihovna, která určitě stojí za to, pokud si někdo 

hledá materiály k diplomové práci apod. Navíc se tam dá číst i kopírovat a skenovat knihy 

bez jakékoliv kartičky (jen díky té, co dostanete na kurzu). Já jsem si tam našla hodně 

německé i anglické literatury pro účely mého studia a diplomové práce. Myslím, že mi 

tento pobyt poskytl výrazné zlepšení jazykových dovedností a umožnil nalézt literaturu, 

kterou bych v ČR nesehnala pro účely mé diplomové práce.  


