
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: Vladimír Třebický 

Kontaktní adresa: 

Telefon:  

E-mail:  

 
Domácí VŠ: JAMU 

Adresa: Beethovenova 2 Brno 66215 

Katedra/obor studia: Bicí nástroje 

Erasmus koordinátor: Marie Káňová 

 
Hostitelská VŠ: ArtEZ Conservatorium Enschede 

Adresa: Van Essengaarde 10  7511PN Enschede 

Katedra/obor studia: Jazz department/ latin percussion 

Kontaktní osoba na katedře: DHr. Hary Mast 

Erasmus koordinátor: Dhr. Hary Mast 

 
Hostitelská země: Nizozemí 

Pobyt od:          22.9.2006                     do:    6.7.2007                          celkem 
měsíců: 9,5 
Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 3 325.- 



 
 
 
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      □  ostatní studenti      □  hostitelská VŠ 
□  Internet    □  jiný zdroj: 
.................................................... 
 

2. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta: 
  x  informační schůzka      □  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: ....Zdravotní pojištění 
české spořitelny   300Kč............................................................................. 
 

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) 
.............1........................................... 

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

Nizozemština...... 
 

2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu: 
□  ano     x ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ □  jiná instituce: ................................. 
 

3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: ............................................................. 
 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: ................................................................... 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: ..........Individuální lekce, 

skupinové přednášky., Soustředění, 
Semináře.............................................................................................................
........................................................ 
 

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

x hostitelská VŠ přidělila kolej  □  zahraniční oddělení domácí VŠ 
□  studentská ubytovací kancelář  □  přátelé  □  soukromý trh 
□  další: ............................................................................................................... 

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  .......195 

E....................................................... 
 

4. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
.....3...... 

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

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

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 

................6E.............................................. 
 

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) 

...........................4............................. 
 
Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus ........  □  vlak ........  □  osobní automobil ........ 
x letadlo ....2...  x další: .....autostop 2............................................... 



Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
 ...................letadlo 
25E/50E............................................................................................ 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus ........   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
x  jízdní kolo ........   □  další: ......................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
............................................................................................................................. 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

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

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  □  telefax  x kopírovací stroj  x  tiskárna 

 
 
Finanční náklady 
 

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

.............400E......................................................... 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) ................................ 
□  grant od jiné organizace   x  práce v průběhu pobytu  
□  finanční podpora od rodičů   □  půjčka   x  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    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: ....úhrada nákladů na 

soustředění (hradil každý student) 30E.......................................... 
 

6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: 
.........400E................................ 

 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 



  
ubytování:   .....195..........  doprava:   ......10........ 

  
strava:   .........150.....  školné:   .......0....... 

  
 studijní potřeby:  .......0.......  volný čas:   .......20..... 
  

věci osobní potřeby: .....15.......  jiné:    .......10..... 
  
  

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

 
3. Setkal/a jste se během studijního pobytu s nějakými závažnými problémy: 

□  ano (prosíme upřesnit)    x  ne 
............................................................................................................................. 

 
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: 



...............Zavedení blogu či chatroomu pro účastníky výměnných pobytů 
(zkušenosti a rady z praxe se hodí) 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 

..Pro Nizozemí: Jestliže žijete v  přesvědčení, že v menších městech najdete 
práci bez ovládnutí střední úrovně Nizozemštiny, budete nemile překvapeni 
(Ledaže mluvíte obstojně turecky). Naproti tomu valná většina Holanďanů 
mluví velmi dobře anglicky. NEMLUVTE NĚMECKY.Stejně jako ve Francii se 
to nevyplácí. Pro běžnou komunikaci si s Angličtinou vystačíte. Vaší první 
investicí by mělo být jízdní kolo (pozor, kolo pod 20E je zaručeně kradené a 
prodávající je narkoman). Při jízdě máte právo veta nejen na silnici. Platí 
pravidlo: Kdo nevlastní kolo, ve společnosti neexistuje. POZOR: Kola se 
kradou skoro tak často jako u nás, ne-li více.  

Pokud se vám nedejbože něco stane a budete potřebovat lékařskou 
pomoc, počítejte s tím, že rychlé pomoci trvá kilometr jízdy cca 20 minut. Já 
jsem při akutní otravě čekal na záchranku 2 hodiny. Vyhledejte v takových 
případech někoho, kdo vás na pohotovost odveze. Mě stál příjezd lékaře (se 
zpožděním již zbytečný) a dvě tabletky 105E. Nechte si vždy nějaké finance 
v záloze. Do 100E se platí hotově.  

Zdvořilost a srdečnost Nizozemců je velmi často pouze mimikrem. 
Pokud vám někdo řekne NE, své rozhodnutí většinou nemění a odmítá 
vyjednávat. (platí obzvláště pro úředníky a zaměstnance veřejné správy.) 
Pokud působíte sebevědomě a již na první pohled budíte dojem (i 
předstíraný), že víte co chcete, své nároky předložíte zřetelně a přesně, máte 
velkou šanci na úspěch. Arogance je národním sportem. (příslušnice něžného 
pohlaví „ v této zemi zbyl po gentlemanství jen opuštěný náhrobek). Nenechte 
se zmýlit, že je marihuana legalizována. Je pouze trpěna a to nejen policií , ale 
i společností. Většina obyvatel považuje její konzumenty za spodinu a pokud 
vás mezi ni zařadí, máte u nich utrum. Autostop, který ti méně majetní zřejmě 
hojně využijí není tak obvyklý jako v Německu, nicméně naopak zde berou 
spíše mladší řidiči. Kupodivu vás zavezou i tam kam sami nejedou. Doprava 
vlakem i autobusem je drahá. (Enschede – Amsterdam 25E). Existují slevy 
v podobě různých karet (50E pro tři lidi)a studentských průkazek. Pro delší 
pobyt doporučuji. Ušetříte mnoho. Dálkové autobusy ve vnitrozemí nejezdí.  

Nenakupujte u Alberta. Je nejdražší. Doporučuji Lidl, Plus, Aldi. Ceny 
jsou často v průměru až třikrát levnější. Neinformovanost stojí v této zemi 
hodně peněz. (když při běžné kontrole nemáte u sebe průkaz totožnosti 
zaplatíte 40E. Jízda po západu slunce na kole bez světla 10E. Nepřiměřená 
rychlost v autě od 40E výše. ) Pokud máte kuráž, opakujte ajhevnouingliš a 
tvařte se tupě. Můj kamarád měl štěstí. 

 
Pokud narazíte na Holanďana a získáte u něj důvěru, bude vám 

skvělým společníkem a pomůže vám v nesnázích. I když vypadají 
Nizozemci na první pohled otevřeně, jsou nedůvěřiví, proto je to 
poměrně obtížné. (zcela jistě záleží na oblasti kde se nacházíte)  

 
Hned po příjezdu zažádejte městský úřad o udělení tzv. ISO 

Nummer. Je to vaše identifikační číslo pro komunikaci s úřady. (Vyřízení 
je zdarma) 



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

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