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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: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

Hostitelská země: Maďarsko 

Hostitelská VŠ: Debreceni Egyetem 

Délka pobytu: 4 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          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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http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
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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: 
 

Zúčastnil jsem se 4 týdenního (16. 7. – 12. 8. 2017) letního jazykového kurzu 

v Debrecenu, na univerzitě  Debreceni Egyetem, kde se letní jazykové školy maďarštiny 

pořádají již od roku 1927.  

Celý proces přihlášení se na jazykový kurz začal v prosinci 2016, kdy jsem vyplnil žádost 

o stipendium a sestavil veškerou potřebnou dokumentaci. Část dokumentů vyžaduje DZS, 

další dokumenty jsou pro maďarskou stranu. V červnu jsem dostal e-mail s potvrzením o 

udělení stipendia a schválení maďarskou stranou, posléze i další e-maily přímo od 

organizátorů komunikující podrobnosti ohledem pobytu v Debrecenu.  

 

Spojení vlakem (ale taky autobusem) z Prahy do Budapešti je velmi pohodlné a přímé, 

v Budapešti se následné přesedá na vlak IC do Debrecenu. Cesta zabere skoro celý den, 

proto doporučuji zahájit cestu hned ráno, resp. den předem, aby student dorazil před 18:00 

a mohl se zaregistrovat a absolvovat vstupní testy, podle kterých budou rozřazeni do 

skupin. Testy jsou ústní a písemné, na základě kterých byli studenti rozděleni do skupin 

od A1 po C2, resp. speciální skupina byla určena pro rodilé mluvčí. 

 

Výuka probíhá v hlavní budově Univerzity v spodních patrech (což je v létě velmi 

příjemné vzhledem k vysokým teplotám). Studium probíhá v třech blocích, vždy po 90 

minut, od 8.00 – 10.30, dále 11.00 – 12.30 s přestávkou na oběd a odpoledne od 14.00 – 

15.30. V průběhu 4 týdnů tedy student absolvuje přibližně 120 hodin výuky (první den 

jeden blok výuky byli nahrazeny slavnostní ceremonií – podle mého názoru měla být 

ceremonie až po výuce).  

Výuka probíhala ve skupinách do 10 studentů, studenti využívají při studiu materiály 

sestavené přímo pro letní školu (edice Hungarolingua), dále vlastní materiály, analýzy 

novel a gramatických jevů (ve vyšší skupině). Kurz je intenzivní, ale hodně také záleží od 

dynamiky skupiny. Doporučuji velmi zvážit na začátku kurzu skupinu, aby byla přiměřená 

úrovni žáka. Celkově hodnotím učitele a výuku jako velmi intenzivní a kvalitní. Na konci 

každého týdne je test, který prověří znalosti probírané v průběhu týdne.   

 

Studenti jsou ubytování v kolejích, který je součástí kampusu a sousedí se zeleným 

pásmem města, lesoparkem Nagyerdő. Studenti jsou ubytování v rámci stipendia na 

třílůžkových pokojích, vždy dva pokoje se společnými sociálními zařízeními. Kolej je ve 

srovnání s kolejemi v ČR na vyšší úrovni, je vybavena novým nábytkem a každý týden je 

měněno povlečení lůžka, ručníky a probíhá úklid.  

Na koleji je recepce k dispozici 24 hodin denně, prádelna, ale také pro zájemce posilovna. 

 

Stravování probíhá formou snídaně, obědů a teplé večeře. V průběhu týdne se žáci stravují 

v stanu – původně probíhalo stravování v menze Nagyerdei Étterem, ale kvůli její 

rekonstrukci byla zvolen dočasný přístřešek, nicméně úrovně jídel se to nedotklo až do 

takové míry. Snídaně byli formou švédských stolů, na oběd bylo možné si vybrat z dvou 

druhů jídel, třetí bylo vegetariánské. Večeře byli teplé. Stravování přes víkendy probíhalo 



ve fastfoodu v centru města v obchodním centru Plaza. Zde jídlo nebylo až tak chutné, a 

už první den se mnoha žákům přejedli hamburgery a podobné jídla.  

 

V průběhu 4 týdnů se konali 2 celodenní výlety, první byl do Skanzenu v Nyíregyháza, 

spojen byl s návštěvou vinohradu v Tokaji. I vzhledem k vysokým teplotám to byl 

příjemný výlet. Další byl do Edelény Miskolc. 

 

Volný čas byl velmi organizován, v podstatě stále byl pro účastníky připraven odpolední 

program, výuka tanců a písní, tradiční folklórní večery, diskotéky, prohlídka města, 

sportovní aktivity (fotbal). Pro zájemce byla k dispozici knihovna s možností absenčních 

půjček na období kurzu. Internet byl na koleji pomocí LAN kabelu, wifi připojení bylo na 

recepci a v budově Univerzity.      


