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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: ČZU v Praze 

Domácí fakulta: PEF 

Obor studia: Hospodářská a kulturní studia 

Hostitelská země: Bulharsko 

Hostitelská VŠ: Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského 

Délka pobytu: 15.7.2018 – 4.8.2018 

 

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) 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 
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 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: 
 

Zahraniční pobyt 

Letní kurz bulharského jazyka a kultury pořádala Sofijská univerzita sv. Klimenta 

Ochridského od 15.7.2018 do 4.8.2018 v Národním výukovém centru Bulharského 

červeného kříže v malé vesničce Lozen nedaleko Sofie. 

 

Před odjezdem, ubytování, stravování, doprava, finance 

Bulharská univerzita informuje studenty o možnostech transportu do místa konání kurzu  

a jeho cenách přibližně měsíc před konáním kurzu. V určitou dobu zajišťuje dopravu  

do Lozenu univerzita. Do Bulharska lze cestovat vlakem, autobusem nebo letadlem. 

K cestování do Bulharska stačí pouze občanský průkaz. Ubytováni jsme byli v hotelu  

na pokojích po dvou studentkách. Každý týden se mění povlečení a ručníky, pravidelně se 

vynáší odpadky a doplňuje toaletní papír. Stravování je v restauraci, která se nachází 

v areálu. Pro vegetariány se připravuje vegetariánská strava. Kurz, ubytování a stravu 

hradí instituce, dopravu jsem si hradila sama. Záleží ale na české univerzitě, zda cestu 

proplatí. 

 

Výuka a volný čas  

První den jsme psali rozřazovací test. Na základě výsledků testů jsou studenti rovnoměrně 

rozřazeni do pěti skupin. První tři pokročilé skupiny navštěvují výběrové semináře, které 

se týkají překladu, literatury nebo antropologie. Ostatní skupiny mají pouze hodiny 

bulharského jazyka. Výuka probíhá s přestávkami od 9:00 do 13:30 hodin. Na závěr kurzu 

všichni studenti psali esej. Knihovna ani počítače nebyly na místě k dispozici. 

 

Po obědě je volno. Studenti mohou ale navštěvovat hodiny bulharských písní a tanců. 

Večer probíhají další akce jako např. vědomostní soutěž, karaoke, táborový oheň, 

diskotéky. V areálu je možné hrát tenis, volejbal apod. Zajímavé jsou i výlety. Navštívili 

jsme Národní historické muzeum v Sofii, pohoří Vitoša, historické město Plovdiv, Rilský 



klášter a samozřejmě Sofijskou univerzitu sv. Klimenta Ochridského. Nechyběla ani 

večeře v tradiční bulharské restauraci. 

 

Celkové hodnocení 

Tento letní kurz hodnotím velmi kladně. Zlepšila jsem si jazykové dovednosti 

v bulharském jazyce, získala poznatky z bulharské literatury a antropologie, naučila jsem 

se některé bulharské tance, poznala více bulharskou kulturu, tradice, zvyky a potkala řadu 

zajímavých lidí.  


