
  PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS  
  

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu  
akademický rok 2005/2006  

  
  
Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po 
ukončení studijního pobytu.   
Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků
programu Socrates II/Erasmus.  
  
  

 
Jméno a příjmení studenta:  Berit Hönigová  
Kontaktní adresa:   
Telefon:   
E-mail:  
  
Domácí VŠ:  Difa JAMU  
Adresa:  Mozartova 1, 602 00 Brno   
Katedra/obor studia:  Divadelní fakulta – Dramatick

výchova  
Erasmus koordinátor:  Marie Káňová, Sylva Tománk
  
Hostitelská VŠ:  Utrecht  School of the Arts  
Adresa:  Janskerkhof 18, 3512 BM Utre
Katedra/obor studia:  Faculty of theatre  
Kontaktní osoba na katedře:  Hans Klein Schiphorst  
Erasmus koordinátor:  Hans Klein Schiphorst   
  
Hostitelská země: Holandsko  
Pobyt od:          9.1.2006                     do:        31.3.2006                      
celkem měsíců: 3  
Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 1050,-   



   
   

   
 Příprava pobytu a přijetí hostitelské VŠ  
   

 1. Kde jste získal/a informace o programu Socrates/Erasmus a možnosti studia v 
zahraničí:  

X  zahraniční odd. domácí VŠ      X ostatní studenti      □  hostitelská VŠ  
□  Internet    □  jiný 
zdroj: ....................................................  
  
 2. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta:  

  X  informační schůzka      □  Welcome Event      X  orientační program  
 □  žádný program  

  
 3. Byl během Vašeho pobytu organizován další program pro Erasmus studenty: 

X  ano     □  ne  
  
 4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a:   
Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny – varianta Comfort 
(300,- Kč)   

  
5. Bylo uznáno Vaší hostitelskou VŠ:   X  ano   □  ne  
  
 6. Jak byste zhodnotil/a Vaši integraci na hostitelské VŠ mezi místní studenty: 

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
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Studium  
  
 1. V jakém jazyce probíhala výuka na hostitelské VŠ: v jazyce anglickém  

  
 2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu:  
X  ano     □  ne  
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz:  
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ X  jiná instituce  
  
 3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: jazykový kurz jsem nenavštěvovala 

  
 4. Počet vyučovacích hodin za týden:   

Rozvrh byl dosti nepravidelný. Pevně stanovené byly jen hodiny hlasové průpravy 
(2,5 hodiny týdně), herecké průpravy (2,5 hodiny týdně), hodiny dokumentace (2
hodiny týdně) a hodiny pro setkání a diskusi o problémech pobytu (2 hodiny 
týdně). Časový plán projektu Theatre on location si každá pracovní skupina 
rozvrhla sama, podle svých potřeb a volna ve škole (pracovali jsme dohromady s 
holandskými studenty, kteří měli jiný školní rozvrh než my). Práce na projektu si 
však v průměru vyžádala kolem 25 – 35 hodin týdně.   

  



 Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ:   
Jak už jsem odpověděla, školna se skládala z několika průpravných předmětů, 
které byly vedeny obdobným stylem jako na naší škole. V herecké průpravě jsme 
pracovali na tom, jak hrát, aniž by v našem projevu byl nastíněn jakýkoliv příběh. K 
tomuto typu cvičení jsme často používali tzv. neutrální masky. V hlasové průpravě 
jsme používali cvičení založené na dechu ve spolupráci s fyzickým pohybem. Co se 
týče projektu, pracovali jsme v atomovém krytu – místo musí být kuriózní, jelikož se 
jednalo o projekt založený na výstavbě performance, které má kořeny v daném 
prostoru, atmosféře…. Projektová skupina čítala 21 studentů (11 zahraničních, 10 
holandských).   

  
 5. Skládal/a jste na hostitelské VŠ zkoušky/zápočty:  

□  ano     X  ne  
Jako určitá forma zkoušky by se dalo uznat několikrát opakovaná prezentace 
výsledné performance.   
  

7. Byl při uznávání studijních povinností použit ECTS:  
X  ano     □  ne  
  

8. Bude Vám studium v zahraničí uznáno domácí VŠ:  
X ano     □  ne  

  
  
Ubytování   

  
1. Typ ubytování:  

□  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny   
□  byt/dům s dalšími studenty  □  hotel/ubytovna   
X  další:  byt v dřevěném domě, 12 km od Utrechtu  
  

2. Kdo Vám pomohl se zajištěním ubytování:  
□  hostitelská VŠ přidělila kolej  □  zahraniční oddělení domácí VŠ  
□  studentská ubytovací kancelář  X přátelé  □  soukromý trh  
□  další:   

  
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  asi 160 euro /měsíc/osoba  

  
 5. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
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(Velmi pěkné okolí, byt prostorný, ale každý den 24 km na kole člověka trochu zničí
Pro delší pobyt bych volila bydlení blíže centra, již z důvodu blízkosti kulturních 
akcí).   

  
 

 
6. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):   
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
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Stravování  
  

1. Možnosti stravování:    



□  studentská menza  x  bufet   □  restaurace  
 X  vlastní příprava    □  další:   
   

 2. Průměrné náklady na stravování/den: 7 euro 
  
 3. Hodnocení stravování ve studentské menze:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
Menza v Utrechtu zřejmě není, nebo jsem se o ní nedozvěděla. Školní bufet však 
poskytuje nepřeberné množství nápojů, dále polévku, bagety….  

  
 4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
  
Doprava  
  

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:   
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
X autobus     vlak    osobní automobil   
□  letadlo   
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
U společností Student Agency si lze zakoupit zpáteční autobusovou jízdenku již 
od 1800,- Kč.  
  

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:   
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
X  autobus (neexistuje noční doprava)     
□  tramvaj □  trolejbus   

X jízdní kolo (nejlepší a nejspolehlivější způsob dopravy)                     □  další:   

Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:   
Kolo –  zadarmo   
Autobus – funguje tu pásmové jízdné (pohyb po centru – 2 stripesy, asi 1 euro; 
pokud bych využívala autobusu k dopravě do školy a ze školy, vyšel by mě jeden 
školní den asi na 4 euro).  
  

Přístup k informačním zdrojům  
  

1. Přístup do knihoven:     X  ano   □  ne  
  úroveň jejich služeb    stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 3  
  

2. Přístup do počítačových studoven: X  ano   □  ne  
  úroveň jejich služeb    stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 2  
  

3. Přístup k dalším službám:  
X  telefon  X  telefax  X  kopírovací stroj  X  tiskárna  

  
  
Finanční náklady  
  

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí   



 průměrná částka na měsíc v EUR: 500.- EUR  3. Setkal/a jste se během studijního pobytu s nějakými závažnými problémy:  
  

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR)   
□  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu   
□  finanční podpora od rodičů   □  půjčka   X  vlastní úspory  

  
3. Jakým způsobem Vám byl předán grant Erasmus:  

X  převod na účet zřízený v ČR  □  převod na účet zřízený v zahraničí  
□  hotovost v měně hostitelské země □  hotovost v Kč  
□  bankovní šeky    X  cestovní šeky  

  
4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus:   
 ve dvou splátkách   
  
5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:  □  ano  X  ne  

Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR:   
  

6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: 500 euro  
  
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR:  
   

ubytování:   160 euro  doprava:   20 euro  
   

strava:   210 euro  školné:   0 euro  
   
 studijní potřeby:  20 euro  volný čas:   30 euro  
   

věci osobní potřeby: 30 euro            jiné: - cestování       30 euro           
   
   

  
  
  
  
  
Celkové hodnocení studijního pobytu  
  

1. Posouzení akademického přínosu:  
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) .  
2  

2. Posouzení osobního přínosu:  
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
1  
  

X  ano (prosíme upřesnit)    □  ne  
Je velmi t ě žké najít nemocnici, či lékaře, který po vás nebude chtít 70 euro jen za to, že se na vás podívá (platí i když máte hore

k popáleniny na obli čku 39,5, nebo má  č lov ě 
čeji). A jelikož – pokud nevynaložíte za ošet  300 euro, pojiš ření nejmén ě 

ť ovna vám po návratu do vaší zem ě nevrátí nic. Našt ě stí jsme objevily 



students oí (viz. záv k 
 

u nemocnici, kde vám vyjdou vst říc a zadarmo vás také ošet ř 
ě re č ná zpráva Terezy Vyvijalové).   

  
4. Zhodnocení studijního pobytu pod programem Socrates II./Erasmus:  

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
1  

  
5. Byla Vám během Vašeho pobytu poskytnuta odpovídající podpora ze strany  

           domácí VŠ:    X ano    □  ne  
  

6. Byla Vám během Vašeho pobytu poskytnuta odpovídající podpora ze strany  
         hostitelské VŠ:   X  ano    □  ne  

  
7. Bylo pro Vás zabezpečení volného času dostatečné (sport, kultura atd.):  

   X  ano     □  ne  
  

8. Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka hostitelské země:  
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
před studijním pobytem: 5   

   po studijním pobytu:  4  
  

9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus:  
 Jediné, na čem by se mělo trošku zapracovat, je program studentů  na hostitelské 
vysoké škole. (Týká se prvního měsíce, který byl celý o workshopech, které trvaly 3 
hodiny denně, poté se člověk často nudil. Situace se výrazně zpravila druhý měsíc, a 
to díky začátku projektu).   

  
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty:  

• Nejlevnější potraviny – ALDI, poté Dirk, Lidl  
• Ovoce, zelenina, maso – u Turka (poznáte podle červených 

stříšek před obchodem – např. ulice Amsterdamesstaatweg 
je jich plná).   • Pokud se chcete zadarmo a módně obléci, navštivte obchod Give 
away (něco jako second hand, ale vše je zde zdarma; najdete zde 
mnoho značkového a pěkného oblečení – např. Mango, Diesel, 
Clockhouse…). Second handů tu moc není. Pokud si chcete 
nakoupit značkové a nové oblečení, učiňte tak nejlépe v průběhu 
ledna, kdy jsou ve všech obchodech velké povánoční slevy. Např. 
kalhoty v Espritu pořídíte už za 12 euro….  

• Jak nejdříve to půjde, kupte si kolo a dobrý, robustní zámek. Bez 
kola jste v Holandsku jako bez nohou, nikdo s vámi nebude 
chtít chodit pěšky. Pumpu najdete v každé kavárně, škole, 
obchodě.  • Je možné si zakoupit muzejní kartu (asi 12 euro) na kterou máte 
volný vstup do všech muzeí v Holandsku.   

• Dále je možné pořídit si discount kartu na vlaky (40% sleva – na 
kterou můžete přibrat další 3 lidi).   

• Pořiďte si holandskou SIM kartu! Tyto karty najdete u pokladen v 
prodejnách Albert Hein, a to v ceně od 5 euro. 20 eurová karta 
vám vyjde bohatě na celé tři měsíce, a to i když z tohoto čísla 
budete telefonovat i do České republiky.   



• V Utrechtu nejezdí noční doprava! Proto…. Pokud bydlíte 
mimo centrum…. Nikdy nenechávejte kolo doma!  

  
  

 • Pokud bude mít kdokoli nějaké další otázky, ráda je osobně 
zodpovím. Nebojte se a kontaktujte mě na e-mailu: 
beho@centrum.cz, nebo na telefonním čísle +420 608 929 071. 

mailto:beho@centrum.cz

