
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: Jiří Matoušek 
Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Domácí VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Divadelní fakulta 

Adresa: Mozartova 1 
662 15   Brno 

Katedra/obor studia: Ateliér divadelního manažerství 

Erasmus koordinátor: MgA. Jitka Kostelníková 

Hostitelská VŠ: Queen Margaret University, Edinburgh 

Adresa: Queen Margaret University Drive 
Musselburgh 
EH21 6UU 
United Kingdom 

Katedra/obor studia: The School of Drama and Creative Industries 
Arts and Cultural Management 

Kontaktní osoba na katedře: Mr Douglas Brown 

Erasmus koordinátor: Mrs Pauline Miller Judd 

 
Hostitelská země: The United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland 
Pobyt od: 4. února 2008 do: 2. června 2008 celkem měsíců: 4 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: € 2.092 



 
 
 
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: ISIC karta (UNIQA) 
 

5. Bylo uznáno Vaší hostitelskou VŠ:   □  ano   □  ne 
 
6. Jak byste zhodnotil/a Vaši integraci na hostitelské VŠ mezi místní studenty: 1 

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
(Integrace byla zcela bezproblémová, všichni byli velice otevření a přátelští.) 

 
 

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

 
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: .................................................. 
 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: ......................................................... 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ:  

Výuka na Queen Margaret University Edinburgh má mnohem „akademičtější“ 
charakter, než výuka na JAMU. Výuka je téměř beze zbytku teoretická a možnosti 
praxe nabízí pouze tzv. placement, stáž ve zvolené organizaci. 
Přednášky nejsou vedeny stále stejným lektorským týmem, ten se v průběhu 
semestru obměňuje. Přitom se spíše než o akademické pracovníky jedná 
o profesionály z praxe. 
Každé hodině je pak také přítomen koordinátor modulu, který jednak domlouvá a 
instruuje jednotlivé lektory a jednak také svými dotazy vstupuje do debaty, a tím 
přednášku jistým způsobem směřuje. 



Pro ukončení předmětů nejsou vyžadovány zkoušky, ale písemné práce – v různé 
formě a na různá témata. Práce jsou pak anonymně hodnoceny lektorem a druhým 
nezávislým expertem. 
 

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     □  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): nájem: € 351 (£ 260) 

       energie:  € 37,8 (£ 28) 
       ------------------------------------------ 
       celkem: € 388,8 (£ 288) 
 

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

 
5. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.): 2 

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

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: cca € 4 (£ 3) 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 2 

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

4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 3 
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 

 



Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení: 2 
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus    □  vlak  □  osobní automobil 
□  letadlo (www.jet2.com)  □  další: ........................................ 
Cena jednosměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
U společnost Jet2.com, která má přímou linku z Prahy do Edinburghu, výsledná cena 
letenky velice záleží na okolnostech, ale v průměru se dá sehnat jednosměrná 
letenka za 1.000 Kč až 1.500 Kč včetně poplatků (chce to ale dlouhodobě kontrolovat 
vývoj cen a volit termín podle cen). 
 

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus   □  tramvaj  □  trolejbus 
□  jízdní kolo   □  další: vlak 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
Autobusů jezdí v Edinburghu velmi mnoho a snad úplně všude. Tím, že kampus 
Queen Margaret University leží až za městem, dá se cestou do školy využít vlak 
(ceny jsou výrazně vyšší než u autobusu). 
V Edinburghu operují dvě autobusové společnosti: Lothian Buses a First. Pro 
cestování po městě i do kampusu bohatě postačí Lothian Buses. 
Ceny jízdného na autobus jsou (Lothian Buses): £ 1,10 (jedna cesta bez přestupu na 
jakoukoli vzdálenost), £ 2,50 (celodenní jízdenka); noční linky (0:00 – cca 5:00): 
£ 2,50 za jednu jízdu. 
 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

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: cca € 2.797 (£ 2.072) 
průměrná částka na měsíc v EUR: cca € 700 (£ 518) 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) € 77 
□  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 



 
4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus: 1 + doplatek 

 
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: € 700/měsíc 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   € 390   doprava:   € 60 
  

strava:   € 140   školné:   € 0 
  
 studijní potřeby:  € 25   volný čas:   € 15 
  

věci osobní potřeby: € 70   jiné:    ....... 
  
  

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

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

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

3. Setkal/a jste se během studijního pobytu s nějakými závažnými problémy: 
□  ano (prosíme upřesnit)    □  ne 
Až na malé starosti s ubytováním (nejasnost, kolik budeme platit za energie apod.) 
vše probíhalo zcela bezproblémově. 

 
4. Zhodnocení studijního pobytu pod programem Socrates II./Erasmus: 1 

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

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: 3 
po studijním pobytu:  2 

 
9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 

Žádné zvláštní návrhy nemám, protože mi přijde, že program funguje vesměs dobře. 
Co by asi stálo za zvážení a vyhodnocení je způsob, jakým jsou uznávány předměty 
ze zahraniční vysoké školy na domácí univerzitě. – Aby student nemusel 
(zjednodušeně řečeno) studovat dvě univerzity zároveň. 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 

 
Ubytování 
Výdaje za ubytování zpravidla tvoří největší část celkových výdajů. Proto je (zcela 
samozřejmě) vhodné jej jednak zařídit dopředu a jednak důkladně zvážit jednotlivé 
nabídky. 
Nám se spíše než kontaktování jakékoli agentury osvědčilo využití inzertních portálů, 
kde jsou nabídky uveřejněny (např. www.gumtree.com). Agentury totiž příliš nereagují 
na e-maily (což je bohužel v Británii spíše obecný trend) a navíc mají tendenci si 
účtovat poplatky za zprostředkování. 
V tomto ohledu je tedy nejjednodušší cestou najít někoho, kdo hledá spolubydlícího 
(takovýchto inzerátů je opravdu hodně) - a úplně nejlépe, když jsou to pouze studenti. 
Tím odpadá řada nepříjemností. 
Není nutné platit agentuře, často ani není nutné skládat deposit/zálohu (obvykle ve 
výši jednoho nájmu) a hlavně studenti "na plný úvazek" nemusí platit council tax (daň 
městské radě jako příspěvek na úklid ulic, veřejné osvětlení apod. - jedná se o docela 
vysoké částky). Statut studenta podle všeho také eliminuje nutnost platit za vodné a 
stočné (alespoň mi jsme ho nemuseli platit). Vzhledem k tomu, že statut studenta 
přináší takovouto řadu výhod, je třeba si jako doklad o tomto statutu sehnat potvrzení 
od školy (formuláře jsou obvykle na stránkách city councilu a často je mají i vytištěné 
ve škole). 
 
Finance a stipendium 
Já osobně jsem stipendium obdržel v cestovních šecích v eurech. Toto se ukázalo 
jako malinko nevýhodné, protože zrovna v době, kdy jsme studovali v Edinburghu byl 
směnný kurz mezi librou a eurem mnohem méně výhodný něž mezi librou a korunou 
a korunou a eurem. S těmito „kursovými ztrátami“ se však toho dá dělat jen velice 
málo. Přesto existuje pár věcí, které můžou pomoci ušetřit poměrně zajímavé částky. 
 
Tedy k proplácení cestovní šeků American Express v eurech na libry: 
Cestovní šeky lze nechat proplatit na řadě míst – na každé poště (Royal Mail), ve 
většině bank a v soukromých agenturách). 
Obecně platí za výměnu cestovních šeků v cizí měně za měnu domácí (tedy šeky 
v eurech za libry) je nabízen horší směnný kurz, než při výměně hotovosti. 
Některé agentury si také účtují poplatek za zprostředkování této směny (a vyvažují to 
lepším směnným kurzem) a některé směnu provádí bez poplatku, zato s horším 
kurzem (Royal Mail a zčásti i banky). 
Velice se tedy vyplatí dobře směnu šeků promyslet a propočítat na základě rozličných 
nabídek na trhu – tímto způsobem se (při troše štěstí) dá ušetřit i 10 – 15 EUR z 200 
EUR šeku. 
(Ještě jedna drobnost. V případě převodu financí na účet se vyplatí založit si účet 
u mBank. mBank nabízí jednak vedení účtu zcela bez poplatků a jednak výběry 
z bankomatů v zahraničí zcela zdarma – to se velice hodí!) 
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