Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2021–2022
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
https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura.
Jméno a příjmení studenta:

-

E-mail:

-

Domácí VŠ:

Univerzita Hradec Králové

Domácí fakulta:

Filozofická fakulta

Obor studia:

Politologie

Hostitelská země:

Lotyšsko

Hostitelská VŠ:

Technical University Riga

Délka pobytu:

12 dní

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 a uchazečkám o stipendijní
pobyt v zahraničí.
Souhlasím s uveřejněním této zprávy nebo její části na internetových ☒ ano
stránkách DZS
Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy
☒ ano
Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy
☐ ano

☐ ne

☒ ano

☐ ne

Souhlasím s tím, aby zpráva byla uchována
pro potřeby MŠMT a AIA DZS po dobu pěti let od jejího odevzdání.

☐ ne
☒ ne

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu:
• Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijního 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 – víza, 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)
• 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:
Letná škola „Urban Design and Gardening“ sa konala na Technickej Univerzite v Rige
v termíne 26. 6. - 8. 7. 2022. Univerzita, ktorej moderný kampus sa nachádza blízko centra
Rigy, práve oslávila svoje 160. výročie.
Na vycestovanie pre občanov EU víza nie sú potrebné. Cestu po ČR a v Lotyšsku si účastník
hradí sám, rovnako ako cestovné poistenie. Letenky preplatila VŠ (cca 6000Kč vrátane
zacheckovanej batožiny). Hostiteľská VŠ hradila ubytovanie v kampuse (každý apartmán
mal 3 dvojlôžkové izby, spoločnú kuchyňu a kúpeľňu), v pracovné dni raňajky a obed
v kantíne a všetky výdavky spojené s programom letnej školy. Na základe tohto mne ako
účastníkovi nebolo vyplatené žiadne štipendium.
Na letnej škole bolo 12 účastníkov z Európy, ale aj z Kazachstanu či Číny. Program trval
každý pracovný deň približne do 17h. Víkendy boli voľné. Kampus mal centrálnu polohu
blízko historického centra (15-20 min pešo, 10 min elektrokolobežka), s mnohými
možnosťami vyžitia – múzeá, nákupné centrá, historické centrum, pamiatky, príroda,
centrálny market, nočný život… Mesto predeľuje rieka Daugava, ktorá je vhodná
na kúpanie. Piesočná pláž sa nachádza len 5 minút pešo z kampusu.
Domáci obyvatelia sú priateľskí, hovor v angličtine je na vysokej úrovni. Prekvapením bolo,
že Riga je mnohonárodnostné mesto, mnoho obyvateľov pochádza z Ruska, Ukrajiny
či Poľska.
Program letnej školy bol celkom zaujímavý, ale uberal sa úplne iným smerom, ako bolo
dopredu avizované.
Skladal sa z teoretickej časti (besedy a prednášky), praktickej časti a výletov na zaujímavé
miesta. Jednalo sa napríklad o návštevu Horticulture School, kde sme mali možnosť
prehliadky lodného kontajnera, ktorý bol prestavaný na laboratórium na hydroponické
pestovanie rastlín. Ďalej nás architektka sprevádzala svojimi projektmi v Rige, kde prepojili
výstavbu moderného bývania so systémom zelených striech a privátnych záhrad. Navštívili
sme komunitnú záhradu v centre Rigy, ktorá vyrástla na troskách bývalého zimného
štadiónu. Veľmi zaujímavá bola prehliadka skládky, kde okrem spracovávania odpadu,
sekundárne využívajú plyny, ktoré vznikajú pri kvasení biomasy - vykurujú nimi skleníky
o rozlohe 1 hektára a sú tak schopní lokálne pestovať zeleninu v zime.
Druhý týždeň sme sa v skupinách venovali zostavovaniu vlastného projektu, ktorý bol
na študenta, ktorý neštuduje technológiu, dosť náročný. Úlohou bolo zostaviť vlastné
hydroponické akvárium so solárnym pohonom od A po Z. V priebehu 5 dní sme vyrezali
jednotlivé časti z plexiskla laserom, vŕtali a lepili ich spolu. Prepájali sme káble
s osvetlením, baterkou, spúšťačmi, časovačom, filtráciou a solárnym panelom. Nakoniec
sa akvárium naplnilo vodou a bylinkami, ktoré mali v tomto prostredí mať ideálne
podmienky na život. Jednotlivé akvária sme zanechali na architektonickej fakulte,
kde pokus ďalej monitorujú naši supervízori.
Na záver poznamenám, že účasť na letnej škole bola veľmi zaujímavá a neváhala by som
sa zúčastniť znova. Skvelý kolektív, bohatý program, moderná univerzita, možnosť
pracovať s nástrojmi ako 3D tlačiareň či laser a množstvo nových poznatkov technického
zamerania.

