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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, Brno 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Česká literatura 

Hostitelská země: Bulharsko 

Hostitelská VŠ: Sofijská univerzita 

Délka pobytu: 3 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 

 

Text zprávy: 

Zahraniční studijní pobyt na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského trval od 15. 7. 

2018 do 4. 8. 2018. Výuka probíhala nad vesnicí Lozen ve výukovém centru Červeného 

kříže, z centra Sofie se musí jet metrem a pak  MHD č. 5 asi 30 minut. 

 

Letní škola je zaměřena na výuka jazyka v pěti kurzech podle pokročilosti, místo 

odpolední jazykové výuky si lze zvolit odborné semináře. Absolvovala jsem 

antropologický a literární seminář, který byl na vysoké odborné úrovni.  

 

Ubytování v přilehlých budovách bylo na dobré úrovni, byli jsme ubytováni po dvou a 

pokoje byly vybaveny topením a samostatnou koupenou s WC. Jedinou nevýhodou je 

špatný stav silnic a chodníků, doporučuji kvalitní obuv. 

Odpolední a večerní program byl bohatý: výuka tanců a lidových písní, bulharský film, 

vědomostní a dovednostní soutěže, výlet do pohoří Vitoša, večeře v místní restauraci. 

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/


V sobotu bylo volno a v neděli se konaly výlety do vzdálenějších míst (Rilský monastýr, 

návštěva muzea v Plovdivu).  

 

Krajina kolem střediska Červeného kříže připomíná Šumavu. Je tam velké množství 

turistických tras, které byly dobře přístupné i přes velké množství dešťů, které jsme tam 

(neobvykle pro letní Bulharsko) zažili. 


