
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: Tereza Vyvijalová 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 
Domácí VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně – 

Divadelní fakulta 
Adresa: Mozartova 1, 662 15 Brno 

 
 

Katedra/obor studia: Dramatická výchova 

Erasmus koordinátor: Marie Káňová 

 
Hostitelská VŠ: Utrecht school of the Arts 

Adresa: Lange Viestraat 2b 
PO box 1520 
3500 Utrecht 
The Netherlands 

Katedra/obor studia: Výměnný program se studenty oborů: 
scénografie, dramatická výchova, divadelní 
teorie a kritika, herectví 

Kontaktní osoba na katedře: Thera Jones (dramatická výchova) 

Erasmus koordinátor: Hans Kleinschiphorst 

 
Hostitelská země: Holandsko 

Pobyt od:9.1.2006                  do:31.3.2006                         celkem měsíců:3 



Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 1050euro 

 
 
 
Příprava pobytu a přijetí hostitelské VŠ 
 

1. Kde jste získal/a informace o programu Socrates/Erasmus a možnosti studia 
v zahraničí: 
□  zahraniční odd. domácí VŠ      □  ostatní studenti      □  hostitelská VŠ 
□  Internet    □  jiný zdroj: 
.................................................... 
 

2. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta: 
  □  informační schůzka      □  Welcome Event      □  orientační program 
 □  žádný program 

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

□  ano     □  ne 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a:  
Mám založený účet u Komerční banky a v rámci účtu Gaudeamus je zahrnuto 
cestovní pojištění zdarma na dva měsíce od doby výjezdu za hranice, třetí 
měsíc jsem se nechala připojistit u komerční pojišťovny za 364Kč 
 

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

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

 
 
Studium 
 
1. V jakém jazyce probíhala výuka na hostitelské VŠ: angličtina 
 
2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu: 

□  ano     □  ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ □  jiná instituce: Erasmus national 

agency 
Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 3 

 
3. Počet vyučovacích hodin za týden: cca23 
 
4. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: . 

 První tři týdny jsme byli účastni tzv. Winter academy společně s holandskými 
studenty. Každý týden jsme měli na výběr ze dvou až tří workshopů různého 
zaměření – já jsem absolvovala klaunský workshop, workshop – “theatre on location” 
a workshop tvůrčího psaní. V únoru a březnu jsme potom (my - skupina studentů 



z programu Sokrates/Erasmus) pracovali na projektu “You have been selected” 
společně se studenty scénografie a dramatické výchovy z hostitelské VŠ. Šlo opět o 
“theatre on location” a vedl nás člen divadelní skupiny Dogtroep z Amsterdamu Hank. 
Na projekt jsme měli vymezeny tři dny v týdnu (pondělí, středu a čtvrtek), v úterý 
jsme měli navíc hodinu hlasové průpravy a hodinu dokumentace, v pátek pak hodinu 
herectví.  

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

□  ano     □  ne
 

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

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

Ubytování  
 

1. Typ ubytování: 
□  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny  
□  byt/dům s dalšími studenty  □  hotel/ubytovna  
□  další:  
 

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

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  140eur 

 
5. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
     1 

 
6. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):  

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

 
Stravování 
 

1. Možnosti stravování:   
□  studentská menza  □  bufet   □  restaurace 
□  vlastní příprava    □  další: ......................................................... 

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 3eura 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

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

 
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) 
 
□  autobus 1  □  vlak 4  □  osobní automobil 2 (jde o to kolik 

lidí v autě cestuje, jednomu člověku se to nevyplatí..) 
□  letadlo 3  □  další: spolujízda 2 
 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
Do Holandska jsem se dostala autobusem se Student agency za 2338kč za 

zpáteční jízdenku.   
 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
 
□  autobus 2  □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
□  jízdní kolo1   □  další: vlak 3 
 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
Většinu času jsem do školy jezdila na kole, ve vyjímečných případech 

autobusem – jedna jízda jednosměrná stála cca2,2euro, (obousměrná potom 
4,4euro) 

 
Přístup k informačním zdrojům 
 

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

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

 
3. Přístup k dalším službám: 

□  telefon  □  telefax  □  kopírovací stroj  □  tiskárna 
 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  
průměrná částka na měsíc v EUR  330euro 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR)  - 50euro - JAMU,                          
                                                                                                     30euro - rodiče 
      □  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu  

□  finanční podpora od rodičů   □  půjčka   □  vlastní úspory 



 
3. Jakým způsobem Vám byl předán grant Erasmus: 

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

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

Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: .............................................. 
 

6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: cca300euro 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   140euro                    doprava:   15euro 
  

strava:    90euro  školné:   0euro 
  
 studijní potřeby:  10euro             volný čas:   40euro 
  

věci osobní potřeby: 10euro  jiné: jízdní kolo – cca70euro            
                                                                         (dohromady za tři měsíce) 
  

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

1. Posouzení akademického přínosu: 
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
         3 
 

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

3. Setkal/a jste se během studijního pobytu s nějakými závažnými problémy: 
□  ano (prosíme upřesnit)    □  ne 

Netýkal se sice přímo mě, ale mých spolužáku – respektive spolužaček, které 
bydlely na koleji – v bezprostřední blízkosti se stalo ve večerních hodinách několik 
přepadení, nikdo nebyl trvale poškozen – šlo o loupežná přepadení  všechna měla 
jednoho pachatele a dívky vyvázly vždy s několika modřinami. 

   Za přímo závažný problém nepovažuji, když se mi pokazilo kolo (nenechávala jsem 
je spravit, ale oprava by stála cca60euro), nebo úraz – popálení obličeje, ale myslím, 
že je dobré tyto události – nehody zmínit. 
 

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



stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
           2 

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

           domácí VŠ:    □  ano    □  ne 
 

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

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

   □  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: 5 
 

     9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 
    
Jediné připomínky mám ke studiu – uvítala bych více nabitý program, který 

bude více přizpůsoben oborům výměnných studentů – ráda bych víc poznala 
způsob a obsah dramatické výchovy v Holandsku. 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 

 
Nejlevnější nakupování v Utrechtu bylo v supermarketech ALDI a LIDL. Také 
na tureckém trhu se dá nakoupit docela levně – zvlášť zelenina a maso, taky 
spoustu arabských specialit – třeba obrovské olivy, datle, fíky… 
Podél starého kanálu je pár second handových obchodů se zajímavýma 
blbůstkama – nejenom oblečení. Výborná věc je Give away shop poblíž 
Centraal station – takový secondhand zadarmo – přijdeš a bereš… 
 
Hospody. Kousek od divadelní fakulty je hospoda De Bastard – relativně levno 
příjemně a fajn mladí lidi.., u starého crachtu je café Belgium – oblíbená 
s hodně druhy piv.., moc pěkná kavárnička s doopravským kocourem za 
barem je café Orloff poblíž Dómu, kousek od fakulty téměř naproti Alberta 
Heijna je anarchistická hospoda ACU, ale tam nemívají moc 
otevřeno..Specialita a squast Utrechtu je coffeeshop na houseboatu – naproti 
vězení moc příjemné posezení i když má trochu houpající se podlahu.. 
 
Když se stane nějaká nehoda nebo budete jenom obyčejně chřipkoidní, 
zajeďte do univerzitní nemocnice v Univerzitním centru – z Centraalu busem 
11 nebo 12 až na konečnou. Ošetří vás zadarmo, nebo za minimum 
prostředků. V ostatních nemocnicích chtějí za pouhé setkání s lékařem 
nehorázné sumy peněz (kolem200eur..) a pojišťovna by tyto výdaje 
neproplatila..Zjistěte si předem, že ve svém pojištění nemáte určitou sumu 
peněz na vlastní riziko – tzn. Že pojišťovna proplácí až částky vyšší (dělává to 
zhruba kolem 5 tisíc, což není zrovna zanedbatelné množství peněz) 
 
UU(tzn. Užijte Utrecht…je tam fajně.)  
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