Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
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Vysílající katedra: Centrum judaistických studií
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1. Co byste doporučil/a studentům, kteří plánují studijní pobyt v zahraničí s ohledem
na informační materiály o cílové zemi či místě studia, finanční podporu, jazykovou
přípravu, postup, jak žádat o přijetí apod.:
• Izrael, Jeruzalém
Přes obavy mnohých Evropanů je Izrael pro turisty a cizince velice bezpečnou zemí, kterou
si okamžitě zamilujete. Samozřejmě je třeba dbát na bezpečností doporučení školy, že
například není vhodné vstupovat do Starého města v Jeruzalémě, ale jinak na vlastní kůži
nějaké napětí či ohrožení nepocítíte. Naopak, Izraelci si dokáží užívat život naplno, jsou
vřelí, bezprostřední a ochotní pomoci.
Jeruzalém je velice specifickým městem, ve kterém se mísí různé kultury a náboženství. Je
to poměrně rušné město s hlasitou dopravou, ale jsou zde také krásné parky, kde si můžete
odpočinout. Kampus Hebrejské univerzity se nachází na Hoře Scopus, odkud je úžasný
výhled na Staré město. Lze se tam pohodlně dostat městskou dopravou, do centra to trvá
přibližně 10-15 minut. V areálu je vše, co potřebujete – koleje, kafeterie, obrovská knihovna,
parky a botanická zahrada.
Buďte připraveni na to, že proces přijetí na univerzitu může být zdlouhavý, komunikace s
Izraelci je občas náročná. Na univerzitě samotné, na oddělení pro zahraniční studenty, kde
budete studovat, jsou ale všichni velice vstřícní a nápomocní.
• Finance
1. Ubytování
Pokud chcete bydlet na kolejích, což je asi nejpohodlnější (nachází se přímo v areálu
univerzity, do centra je to blízko), buďte připraveni na to, že za ně zaplatíte velkou část, ne-li
celou částku stipendia. Ano, koleje jsou velice drahé a cena je poměrně neúměrná kvalitě,
jak jsem slyšela. Máte vlastní pokoj se základním nábytkem, ale nejsou zde například peřiny,
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přičemž v zimním semestru může být v Jeruzalémě poměrně zima (okolo 10 stupňů) a nikde
se nevede topení. Kuchyň a sociální zařízení jsou společné pro několik pokojů.
Já jsem se rozhodla najít si ubytování sama s pomocí izraelského známého. Na facebooku
existuje spousta skupin, kde se nabízí ubytování. Tam ale musíte počítat s tím, že kromě
ceny nájmu se často platí energie zvlášť a musíte si přihlásit bydliště na úřadu.
2. Stravování
Jídlo je v Izraeli poměrně drahé, v kafeteriích na kampusu obzvlášť, protože cena je zde
nasazená pro cizince (hlavně pro bohaté Američany). Levně nakoupíte na trzích, kde
prodávají úžasné ovoce a zeleninu, často druhy a velikosti, jaké jste v životě neviděli. Na
hlavní tržnici Machane Yehuda doporučuji zajít v pátek odpoledne těsně před začátkem
šabatu, tak mezi 13 a 15 hodinou, kdy prodejci snižují ceny. Musíte počítat s obrovskou
tlačenicí a naučit se používat lokty, ale stojí to za to.
Obecně platí, že u Arabů se najíte levněji než u Židů. Nejlepší a nejlevnější falafel ve městě
jsem objevila v arabské restauraci u kruhového objezdu u Damašské brány, stojí pouhých 7
šekelů.
Jinak doporučuji řetězec Cofix, kde všechno stojí okolo 5 šekelů. Koupíte zde různé nápoje,
pečivo, ale třeba i saláty nebo polévku.
3. Doprava
Pokud nebudete bydlet na kampusu, vyplatí se vám koupit si kartu RavKav, studentský tarif
na celý semestr, se kterou se můžete neomezeně pohybovat po celém Jeruzalémě. Pokud
budete chtít cestovat autobusem do jiného města, na kartu si nabijete peníze (v automatu) a
jízdenku si pak koupíte u řidiče. Studentská karta se kupuje na autobusové nádraží, pro
návštěvy budete potřebovat kartu anonymní, na kterou se nabíjí jednotlivé jízdy. Ta se dá
koupit i v různých obchodech.
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/
na hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.):
Na univerzitě pro vás budou na začátku semestru pořádat školení pro zahraniční studenty,
kde vám vysvětlí vše, co se týče bezpečnosti, kultury, apod., takže se nemusíte bát, že byste
něco nevěděli.
V Izraeli se bez problémů domluvíte anglicky, nápisy jsou vícejazyčné. Není proto třeba
ovládat hebrejštinu, i když základy se samozřejmě hodí. Doporučuji však naučit se základy
arabštiny, to se vám bude hodit na tržnici a Arabové to velice ocení.
Od pátečního večera do sobotního večera (zhruba) nastává šabat, nejsvětější den týdne pro
Židy, což prakticky znamená, že v Jeruzalémě nefunguje žádná veřejná doprava (kromě
taxíků a arabských autobusů) a i obchody jsou zavřené (opět, kromě arabských). Je třeba s
tím počítat při plánování. Týden začíná nedělí a trvá až do začátku šabatu, tedy téměř 6 dní.
Do Starého města bych nedoporučovala chodit příliš nalehko, s odhalenými rameny a
koleny, Arabové na vás budou koukat a nebudete se cítit moc příjemně.
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek
atd. na domácí a na hostitelské instituci:
Většina předmětů se vyučuje dvakrát týdně po 90 minutách nebo jednou týdně po 180
minutách, což je dost náročné. Hebrejštinu jsem měla třikrát týdně, z toho jednou celé
dopoledne, a arabštinu dvakrát týdně.
Předměty jsou vyučované v angličtině (kromě jazyků), vyučující jsou často Američané. Na
hodiny musíte hodně číst a připravovat se. Oproti českým univerzitám je zde zkouškové
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dvakrát za semestr, tzv. mid-term v půlce semestru a final term v poslední týdnu. Zkoušky
jsou pouze písemné, často ve formě eseje, kterou píšete v hodině. Časté bývají také
seminární práce.
Studium pro mě bylo náročnější než v Olomouci, musela jsem se mnohem více průběžně
připravovat, ale troufám si tvrdit, že i kvalita výuky byla vyšší. Takže se nenechte odradit,
pokud se opravdu chcete něco naučit a dozvědět, dá vám to hodně.
4. Jaké závěry můžete vyvodit z absolvování studijního pobytu v rámci programu
mezinárodní mobility. Splnil pobyt Vaše očekávání. Setkal/a jste se s nějakými
závažnými problémy. Co jiného kromě akademického přínosu Vám pobyt dal:
Studijní pobyt splnil mé očekávání. Po akademické stránce jsem se hodně posunula, naučila
jsem se argumentovat a psát kvalitní práce.
Se žádnými závažnými problémy jsem se nesetkala.
Jako další přínosy považuji zlepšení mých jazykových schopností – je úžasné učit se jazyk
od rodilých mluvčí v prostředí, kde ho můžete každý den používat!
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete:
Velice oceňuji znalosti a jazykové dovednosti, které jsem díky pobytu získala. Jsem vděčná
za možnost strávit celý semestr právě v Jeruzalémě a procestovat velkou část Izraele – v
jarním semestru je spousta židovských svátků a tím pádem i volna, například o Pesachu máte
skoro dva týdny prázdniny.
Oceňuji i možnost poznat místní kulturu a trochu se seznámit z obou stran s problematikou
palestinsko-izraelského konfliktu.
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit?
Určitě bych doporučila vyjasnit si systém kreditového hodnocení a následného uznání
získaných kreditů. Až ke konci svého pobytu jsem se dozvěděla o tom, že v Izraeli se kredity
počítají jinak než v Evropě, a že 1 kredit jsou 3 kredity naše. Podle smlouvy jsem si však
myslela, že musím získat minimálně 20 kreditů, a zapsala jsem si proto předměty za 20
kreditů, což mě stálo spousta času a energie a studovala jsem tak de facto za 60 kreditů! Na
UPOL o tom očividně nikdo nevěděl a zpětně už to nešlo změnit.
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