
PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS 
 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
akademický rok 2006/2007 

 
 
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: Jana Frajtová 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 
Domácí VŠ: JAMU Brno 

Adresa: HF JAMU, Komenského nám. 6 
662 15 Brno 

Katedra/obor studia: Katedra dechových nástrojů / hra na flétnu 

Erasmus koordinátor: Marie Káňová, MgA. Petra Koňárková 

 
Hostitelská VŠ: Universität Mozarteum Salzburg 

Adresa: Schrannengasse 10a 
5020 Salzburg, Austria 

Katedra/obor studia: Abteilung für Blas- und Schlaginstrumente / 
Querflöte 

Kontaktní osoba na katedře: Abteilungsleiter: Univ.Prof. Hansjörg Angerer 
Sekretariat: Maria Schindecker 

Erasmus koordinátor: Mag. Dr. Ilse Kainz 

 
Hostitelská země: Rakousko 

Pobyt od:    2. 10. 2006     do:    2. 2. 2007              celkem měsíců:   4 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR:       1 400,- 



 
 
 
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 
x  Internet    □  jiný zdroj: 
.................................................... 
 

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

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

□  ano     x  ne 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a: ................Evropský 
průkaz zdravotního pojištění .......................................................................... 
 

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) 
....3.................................................... 

 
 
Studium 
 
1. V jakém jazyce probíhala výuka na hostitelské VŠ:    ....němčina................... 

 
2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu: 

x  ano –pouze během pobytu     □  ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ x  jiná instituce: .....Uni Salzburg – 

Sprachenzentrum; kurs „Deutsch als Fremdsprache für Mozarteum-Studierende“ 
pro studenty Mozartea za poplatek 130 EUR za semestr, na konci obdržíte 
Zeugnis i odpovídající kredity........................... 

 
3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy:….během celého semestru pravidelně 

4 hodiny týdně…………….                                                    
            

 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: ..?? na Mozarteu velice 

nepravidelně............................................................. 
 

5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: podobný jako na JAMU, ale 
vše se odehrává jen v rámci třídy každého profesora nikoli v rámci celé 
katedry jako u nás;  individuální hodiny se svým  profesorem + 



+korepetice(zhruba 60 minut), možnost sledovat i hodiny ostatních studentů 
jeho třídy, v rámci této třídy často různé přehrávky, občas kolektivní vyučování 
techniky(-tzn. etudy, různá technická a tónová cvičení), také kolektivní 
vyučování orchestrálních partů, dvakrát za semestr koncert celé třídy, důraz 
na vlastní iniciativu a aktivitu, velmi uvolněná, přátelská a tvůrčí atmosféra, 
čas vnímán pouze velice přibližně, hodiny nepravidelně, ale velmi kreativní a 
přínosné. Vyučování orchestru jako u nás, tzn. jednou za semestr nějaký 
projekt = koncert + týden zkoušek. 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 

6. Skládal/a jste na hostitelské VŠ zkoušky/zápočty: 
□  ano     x  ne 
 

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: 
x  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 
x  studentská ubytovací kancelář  □  přátelé  □  soukromý trh 
□  další: ............................................................................................................... 

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  ........185,-.................................................. 

 
4. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
........2.... 

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

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

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: ..7 EUR 

.............................................................. 
 

3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 



dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
....................3..................................... 

 
4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) ...............4 EUR za polední 
menu, jinak dost draho, není to klasická studentská menza, spíš restaurace a 
kavárna přímo ve škole................................... 
 
Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus ........  x  vlak ...1....  □  osobní automobil ........ 
□  letadlo ........  □  další: ................................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 

 ...............jednosměrná jízdenka Brno-Wien-Salzburg s rakouskou slevovou 
kartou Vorteilskarte do 26 let asi 30 EUR, Vorteilskarte se rozhodně vyplatí, stojí 
19 EUR a  poskytuje 50 % slevu na cestování v Rakousku a slevu Railplus 25% 
na přeshraniční cestování 
.............................................................................................................. 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus ........   □  tramvaj ........ x  trolejbus ..3, drahý, 

přeplněný a pomalý..... 
x  jízdní kolo ...1.....   x  další: ......pěšky 1 

................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
......................jedna jízda salcburskou MHD za 1, 50 EUR (Einzelfahrkarte)  
.......................semestrální karta asi za 100 EUR, nejlepší je chodit pěšky nebo 
mít kolo, na kole tam jezdí většina populace, cyklostezky vás dovedou 
prakticky všude, i v zimě bez problémů 
............................................................................... 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

...........1........... 
 

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

..........2............ 
 

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

 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  



průměrná částka na měsíc v EUR .......480,-
............................................................... 

 
2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) .......80,-

......................... 
□  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu  
x  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: 

..........3..................................... 
 

5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:  x  ano  □  ne 
Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: ......15, 36 EUR za semestr 

studentským odborům........................................ 
 

6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: ......zhruba 480 EUR 
................................... 

 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   ....185,-............  doprava:        ......60,- ... 
  

strava:   .....200,-...........  školné:   ................ 
  
 studijní potřeby:  .....10,-...........  volný čas:   .....10,-..... 
  

věci osobní potřeby: .....20,-..........  jiné:    ................ 
  
  

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

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

.............1............................................ 
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)    x  ne 



Nepovažuji to za závažné problémy, jenom bych upozornila na poněkud 
problematické vyřizování veškerých potřebných formalit na sekretariátech školy, na 
neochotu poskytnout vám jakékoliv informace a všeobecný chaos na zahraničním i 
studijním oddělení.   
Menší problémy jsem také měla, když se mi pokazila flétna, v Salcburku není žádný 
schopný opravář, musela jsem s tím jet do Mnichova (vlakem asi hodinu a půl), kde 
je ale zato hodně kvalitních a ochotných nástrojařů. 
..................................................................................................................... 
 

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:   □  ano    x spíše 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: 

......3............................................................................... 
po studijním pobytu: ..........2   

.................................................................................. 
 

9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 
.....možnost vyjet vícekrát za studium 

........................................................................................................................ 
 

10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
....Mozarteum je obrovská univerzita, kde studují stovky studentů, zejména 
pak cizinci, převážná většina Asiatů, Italů, Američanů…atd. S němčinou jsem 
si vystačila,  jinak je ale z tohoto důvodu velmi dobré ovládat i angličtinu. 
Pokud neumíte německy vůbec, nebojte se, anglicky se domluvíte bez 
problémů všude. Ale hlavně jazykovou přípravu nepodceňujte!!! Na začátku 
pobytu budete mít hodně problémů, které musíte řešit a budete muset umět 
komunikovat, čili se nespoléhejte, že se jazyk naučíte až tam. 
Jinak z toho obrovského zastoupení zahraničních studentů ale také plyne 
určitý chaos na celé univerzitě, včetně sekretariátů a studijního i zahraničního 
oddělení, neochota poskytnout vám informace, či vám pomoci s nějakým 
problémem. O Erasmus-studenty se nikdo příliš nestará a je na ně pohlíženo 
téměř jako na nějaký obtížný hmyz, počítejte s těmito problémy a vždy se 
informujte na více stranách včetně rakouských studentů. Ale rozhodně se toho 
nelekejte, nebojte se a jeďte!!! Člověk se nejlépe naučí plavat, když je hozen 
do vody, sezením na zadku v Brně se plavat nenaučíte.  



Rozhodně také doporučuji si vyhlédnout opravdu dobrého profesora, abyste 
byli opravdu spokojení, informovat se od různých zdrojů, popř. se s tím 
profesorem už dopředu spojit, určitě nejet jen tak naslepo a nechat se 
k někomu přidělit.  
Salzburg je překrásné město a ideální pro ty, kdo hledají klidné menší město a  
krásnou přírodu. 
Jinak pokud máte další otázky, ráda vám poradím (e-mail výše). 
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