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Souhlasím   s tím, aby zpráva byla uchována pro potřeby ZO FF 

po dobu pěti let od jejího odevzdání.           ano     

            

1) TEXT 

Zahraniční studijní pobyt jsem absolvovala na University of Graz. Celková délka mého 
pobytu byla 30 dní. K dispozici jsem měla kancelář v budově univerzity, přístup do 
knihovního systému (v rámci tohoto přístupu bylo možné číst si v knihách a článcích 
univerzity online), v kanceláři bylo možné využít také počítač a samozřejmě připojení 
k internetu. Ke konzultacím mi byla k dispozici také má školitelka, která na Univerzitě 
působí.  
Zařízení odjezdu nebylo obtížné, a to i přes protipandemická opatření spojená s výskytem 
COVIDu‐19. Zajistit všechny dokumenty, především příjezdový formulář, bylo v podstatě 
zcela nenáročné. Ubytování jsem si našla v soukromí prostřednictvím Airbnb. Jedná se o 
zemi v EU, takže mi stačilo klasické cestovní pojištění. Do Grazu jede velmi příjemné vlakové 
spojení. 
Ubytována jsem byla v soukromí, prostřednictvím Airbnb bylo možné si nalézt kvalitní a 
cenově dostupné bydlení. Dostatek ubytování nabízely i hostely, preferovala jsem však 
ubytování, při kterém bych mohla být sama a měla dostatek prostoru na studium a psaní. 
Stravování jsem si zajišťovala sama, klasická „krabičková dieta“ – co jsem si navařila, to jsem 
si do kanceláře donesla. V prostorách Univerzity jsem měla k dispozici malou kuchyňku 
s mikrovlnkou, varnou konvicí a základním nádobím. Takže zajistit si základní stravu během 
dne, kávu, čaj a vodu šlo bez opuštění budovy Univerzity. V okolí se nachází i dostatek 
menších či větších restaurací a bister, ihned u Univerzity je Spar, kavárna apod. Ceny 
potravin se příliš neliší od těch v ČR.  
K pobytu jsem měla vyplaceno stipendium, které sice nepokrylo zcela všechny náklady, ale 
nebylo potřeba nějak zásadně čerpat z vlastních zdrojů. Jak už jsem psala výše, pokud si 
člověk bude vařit sám, není potřeba tolik utrácet. Nejdražšími položkami bylo ubytování a 
koupení si měsíční jízdenky, která byla nezbytná.  
Graz je město ze všech stran obklopené kopci, takže pokud člověk holduje pěší turistice, je 
využití volného času zcela bezproblémové a v podstatě velmi málo finančně nákladné. 
Autobusové spojení mezi jednotlivými částmi města je skvělé, je možné využívat 
štýrskohradeckou verzi IDOSu, která je přehledná, a je dostupná v němčině i angličtině. 
Jinak vlastně vše je možné načíst si v angličtině, ale lidé jsou ochotni porozumět i velmi 
pomalé a lámané němčině. O kulturních aktivitách jiného druhu mám jen omezené 
informace, mnoho míst bylo z důvodu pandemie uzavřených. Každopádně krom kopců je 
Graz i město zámků, kterých je rovněž možné navštívit mnoho. Pro návštěvu galerií je 
výhodnější koupit si roční vstupenku, která umožňuje roční neomezený vstup do mnohých 
muzeí, galerií etc.  
Stáž považuji za velmi přínosnou a všem rozhodně doporučuji vyjet. Minimálně kvůli 
velkému množství dostupné literatury, která se dá v ČR jen obtížně, pokud vůbec sehnat.  
 
 
 
2) DOTAZNÍK 
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(délka odpovědí – dle vlastního uvážení) 
  
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.: 
Doporučila bych se hlavně nebát. Většina informací se dá dohledat, lidé jsou většinou 
ochotni poradit. Už jen samotná zkušenost s vlastním pobytem mimo známé prostředí je 
velkým přínosem.  
 
 
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ na 
hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.): 
Rakouskou se v tomto směru skutečně neliší od ČR. 
 
 
 
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek atd. 
na domácí a na hostitelské instituci: 
 Nejsem schopna relevantně posoudit – jednalo se o badatelský pobyt.  
 
 
 
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: 
Pobyt byl rozhodně přínosem. Zjistila jsem, že po chvilce tápání jsem schopna se pořád 
domluvit německy, což mě dost potěšilo. Pobyt mimo mé běžné prostředí a jasný rámec 
určení a cíle mi pomohl se soustředit na studium a psaní.  
 
 
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete: 
Možnost zkusit si žít jinde, nutnost řešit nové „problémy“ (ve smyslu úkoly). 
 
 
 
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit? 
Za mě bylo vše bez problémů.  
 
 


