
PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS 
 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
akademický rok 2007/2008 

 
 
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: Jitka Honsová 

Kontaktní adresa: 

Telefon:  

E-mail:  

 
Domácí VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Adresa: Beethovenova 2, 662 15 Brno 

Katedra/obor studia: Divadelní manažerství 

Erasmus koordinátor: Jitka Kostelníková 

 
Hostitelská VŠ: Queen Margaret Academy 

Adresa: Queen Margaret University Drive, Musselburgh, 
EH21 6UU 

Katedra/obor studia: Drama and Creative industries school/ Arts and 
Cultural Management 

Kontaktní osoba na katedře: Douglas Brown 

Erasmus koordinátor: Pauline Miller Jud 

 
Hostitelská země: Skotsko, Velká Británie 

Pobyt od:     8.10.2007           do:     2.6.2008                   celkem měsíců: 8 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 4184€ 



 
 
 
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:  
Cestovní pojištění k platební kartě COMFORT u ČS 
 

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)  
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: ................................. 
 

3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 0....................................................... 
 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: 12 hodin...................................................... 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ:  

Magisterský stupeň uměleckého managementu je pouze jednoroční studijní 
program, který je rozdělen do 3 semestrů. V prvním se konala výuka 4 
předmětů – každá přednáška trvá 3 hodiny – předpokládá se i domácí 
příprava a samostudium. V druhém semestru byly jen 3 předměty, jako 4. byla 
možnost zvolit si z PLACEMENTu nebo INDEPENDENT STUDY. Výstupem 
z předmětu byly eseje, kritické analýzy, projekty, výzkumné záměry, reporty či 
prezentace na vybraná témata – na jejich napsání byl většinou čas během 



zkouškového obdobi (leden, květen). Žádnou ústní zkoušku jsem neskládala. 
Ve třetím semestru se studenti věnují pouze diplomové práci. 
 

6. 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 (doufam)    □  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: NIKDO – no dobrá, možná by se dalo napsat soukromý trh – hledala 

jsem inzeráty na www.gumtree.com a dalších serverech 
 

3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):   
první semestr: 315€, druhý semestr: 384€ (musela jsem se stěhovat) 

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

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

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
první semestr: 1*, druhý semestr 3 

 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 10€........................................................ 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

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

4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 4,5€ - 1 

 

http://www.gumtree.com/


Doprava 
 

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

 800-1700 Kc za letenku (měli jsme obrovské štěstí, že jsme si letenku koupili 
dost v předstihu u nízkonákladových společností – během roku se změnila 
pravidla a letenky už byly dost drahé!) 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus ....2....   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
□  jízdní kolo ..1......   □  další: vlak zastavuje primo u skoly............ 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
...jezdila jsem autobusem – původně cena 1libra za cestu, později 1,1 liber – 
celodenní jízdenka 2,5 libry – vyplatí se ale koupit jízdenkové kuponky CITY 
SINGLE – 21 jízdenek je pak za 21liber 

 
Přístup k informačním zdrojům 
 

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

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

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

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 : cca 780€ 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR): cca 257€ 
□  grant od jiné organizace (příspěvek od JAMU) □  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 

 
4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus: 4 

 
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: ......................................... 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   384€   doprava:   31,5€ 
  

strava:   250€   školné:   ................ 
  
 studijní potřeby:  15€   volný čas:   50€ 
  

věci osobní potřeby: 15€   jiné:    20€ 
  
  

 
 
 
 
 
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)    □  ne 
Nebyly vyloženě závažné, ale rozhodně stresující – systém odevzdávaní prací 

přes místní intranet, který pro studenty exchange programu nefungoval, stejně jako 
technologicky nefungovalo více věcí. Dále při zápisu o nás nikdo nevěděl, muselo 
se to řešit dlouhou dobu, zda tam vůbec patříme a kam, nakonec pro nás neměli 
kolonku, takže jsem první semestr měla na kartičce uvedený špatný obor, fakultu i 
stupeň studia, s čímž byly spojené další problémy – s tiskem, kopírováním. Škola 
se stěhovala do nového kampusu a nic nefungovalo tak, jak mělo. 

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

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

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: 4 
po studijním pobytu: 2 
(toto se velmi těžko hodnotí) 

 
9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 

Rozhodně by pomohlo dostat peníze včas – kvůli zpoždění financí z MŠMT  
v druhém semestru jsem si musela půjčit od banky a známých hodně velkou 
sumu k zaplacení ubytování (platba cash musela být provedena na všechny 4 
měsíce dopředu) – naskákaly mi tak velké úroky u banky.  

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
Náklady zde uvedené jsou pouze orientační a to vzhledem k tomu, jaký vývoj 

prodělal kurz libry vůči ostatním měnám (říjen 07 – libra za 38,5Kc; červen 08 
– libra za 30,8Kc) snažila jsem se to ale nadhodnotit. Co se týče potravin, 
řekla bych, ze jsou cenově srovnatelné s ČR (po včerejším nákupovém šoku – 
tady se nějak extrémně zdražovalo, ne?) – někdy dokonce levnější. Pokud 
sháníte jen něco k okamžitému jídlu (v supermarketech), vyplatí se nakupovat 
jídla s cedulkou: Reduce to clear (doba, do kdy může být tato potravina 
vystavena v regálu, končí ten den – ta se dost často neslučuje s dobou 
spotřeby, ta je většinou delší) – za nákupem se vyplatí jezdit do ASDY – 
hypermarket, která je dle mého průzkumu cen nejlevnější. Navíc nabízí ASDA 
výrobky, které jsou podstatně levnější, ale chuťově srovnatelné s jinými 
výrobky.  Také Lidl je levný.  

Na cestování do školy se vyplatí pořídit si pouze CITY SINGLE kuponky – za 21 
liber dostanete 21 kuponku na jízdenky – odpadá vám starost mít u sebe stále 
1,1libry (platit se musí přesně) a ušetříte pár drobných. 

Ubytování lze zařizovat až tak měsíc předem – inzeráty na dobu dva měsíce 
dopředu většinou nejsou k dispozici. Koleje QMU jsou extrémně drahé – jejich 
cena vycházela cca 380 liber na měsíc (cca 570€), lepší je shánět ubytování 
v soukromí. Do shánění vlastního bytu bych se moc nepouštěla, pokud tam 
jedete jen na pár měsíců – většinou se pronajímá na rok, navíc si musíte 
vyběhat účty kvůli elektřině, plynu a internetu sami. Lepší je shánět ubytování 
již u někoho. Kvalita ubytování je velmi různá, obecně platí, že za málo peněz 
nemůžete čekat moc kvality – druhý semestr jsem strávila v malinkatém o 
rozměrech 2X2,5 metru. (V prním semestru se nám podařilo sehnat nádherný 
podnájem – měli jsme vlastní baráček jen ve dvou za mimořádně nízkou cenu 
– ale bylo to je díky náhodě a shodě okolností, rozhodně se to nestává) 
průměrná cena ubytování se pohybuje komel 300liber na měsíc.  

Letenky je vhodné kupovat včas (2 měsíce předem), momentálně přímý spoj z Edi 
do Phy zajišťuje pouze jediná společnost: www.jet2.com. Nenechte se ale 
příliš obalamutit nízkými cenami hned na začátku – během rezervování 
letenky vám naskáčou miliony poplatku – za zavazadlo, za platbu kartou, za 
rezervaci sedadla (nepovinna)...  

V Edi je spousta levného oblečení a vynikajicí charity shopy fungující jako velmi 
dobré second handy. Když narazíte na slevu, dá se oblečení sehnat i od 1 

http://www.jet2.com/


libry do 15 za kus. Není třeba se tedy nabalovat oblečením, protože si 
rozhodně nějaké odtamtud přivezete.  

Edinburgh je krásné město, rozhodně musíte navštívit Arthur’s seat, musíte jet 
aspoň na jeden den do Higlands (treba k Loch Ness), protože tam je 
neuvěřitelně nádherná příroda. Skotsko je stále zelené, rozkvetlé od března 
po listopad. Zažila jsem tam překvapivě teplý podzim a studenější jaro. Hodně 
tam fouká, takže čepice a šála jsou dobrou pomůckou. Deštník je skoro 
zbytečný vzhledem k tomu větru. Vyplatí se mít nepromokavou bundu a 
baťoh. 

Studium na QMU je poměrně náročné – od exchange studentů se úroveň prací 
očekává naprosto stejná jako od regular studentů. Práce se odevzdávají 
anonymně a jsou kontrolovány 3 různými hodnotitely. Výsledky prací přichází 
se značným zpožděním. 

 
Rozhodně mě neváhejte kontaktovat, pokud budete chtít vědět víc, znát 

doporučení... Ráda vám pomůžu.  
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