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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS 
 

Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do 
realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí k pr ůběžnému zlepšování programu a 
zároveň prakticky pomohou Vašim následovníkům.  

Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku.  

 

Všechny osobní údaje uvedené v tomto dotazníku budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o 
volném pohybu těchto údajů. Na základě písemné žádosti můžete získat přístup ke svým osobním údajům a opravit 
informace, které jsou nepřesné či neúplné. Stížnost na zpracovávání svých osobních údajů týkající se užívání těchto údajů 
vysílající institucí nebo Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy může účastník podat u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, stížnost na zpracovávání svých osobních údajů týkající se užívání těchto údajů Evropskou komisí může 
účastník podat u evropského inspektora ochrany údajů.   

I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STUDENTOVI  

1. Jméno: Jitka       
2. Příjmení: Oláh       
3. Získaný akademický titul: MgA.   
4. Datum narození:    
5. E-mail:  

 

Domácí škola 

6. Název domácí školy: Janáčkova akademie múzických umění v Brně      
7. Fakulta/katedra domácí školy: Divadelní fakulta       
8. Erasmus ID kód domácí školy: CZ BRNO03      
9. Jméno Erasmus koordinátora domácí školy: Marie Káňová        
10. E-mail Erasmus koordinátora domácí školy:       
11. Obor studia: Divadlo a výchova      
12. Úroveň studia v době stáže v zahraničí: 

vyšší odborné 
bakalářské 
magisterské 
navazující magisterské 
doktorské  

 

Zahraniční organizace: 

13. Země: Velká Británie       
14.  Název zahraniční organizace: Glamorgan University 
15. Adresa zahraniční organizace (ulice, město, PSČ): ATRiuM, Cardiff School of Creative 

Industry, Glamorgan University, Adam Street, Cardif, CF24 2FN, UK     
16. Velikost zahraniční organizace: nad 150 zaměstnanců        
17. Obor činnosti zahraniční organizace: výzkum        
18. Oddělení, ve kterém jste pracoval/a: The George Ewart Evans Centre for storytelling       
19. Jméno kontaktní osoby zahraniční organizace: prof. Mike Wilson      
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20. E-mail kontaktní osoby zahraniční organizace: mwilson@glam.ac.uk     
21. Web zahraniční organizace: www.glam.ac.uk     

 
 

Erasmus pobyt 

22. Začátek pobytu: 1. 9. 2008      
23. Konec pobytu: 31. 7. 2009       
24. Délka pobytu v měsících: 11      

   

II. AKTIVITY P ŘED VÝJEZDEM  

Informace 

1. Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (Např.: od spolužáků, z internetu) Na DIFA 
JAMU, web NAEP.       

2. Co Vás motivovalo pracovat v zahraničí?  
 je to povinná součást studia 
 prohloubení odborných znalostí 
 jiné akademické důvody 
 zlepšení jazykových znalostí 
 pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost 
 touha být nezávislý/á, soběstačný/á 
 přátelé/rodina žijící v zahraničí 
 pracovní plány - lepší budoucí pracovní uplatnění 
 jiné, uveďte        

3. Nalezl/a jste hostitelskou organizaci sám/sama?  
ano ne jen částečně 

4. Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?       
5. Uveďte, které dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do zahraniční organizace: CV, 

doporučení od vedoucího disertační práce, doporučení od učitele angličtiny, motivační 
dopis, popis vlastního výzkumného projektu, Training Agreement.      

6. Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
pouze on-line 
pouze poštou 
 on-line i poštou 
 jiným způsobem, uveďte jakým       

7. Jaké dokumenty jsou potřeba vyřídit před odjezdem? (Např.: vízum, pracovní povolení)  
Žádné.     

8. Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? Centrum je otevřené výzkumníkům z celého 
světa, tak i proto nebyl problém mě přijmout na pozici Research Assistant. Na vyřízení 
by stačil snad i 2 měsíce předem - na druhé straně je potřeba počítat s tím, že ředitelé 
výzkumného centra cestují po světě a jsou velmi zaneprázdněni... Hledání vhodného 
místa v jakémkoliv výzkumném centru bych nenechávala na poslední chvíli - 
doporučovala bych začít cca půl roku před plánovaným odjezdem na pracovní stáž.  

9.  
Jazyková příprava 

10. V jakém jazyce jste pracoval/a v zahraniční organizaci?  AJ     
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11. Jak probíhala Vaše jazyková příprava před pracovní stáží? (jazyk; délka přípravy; typ kurzu; 
speciální přípravný kurz pořádaný domácí školou nebo zahraniční organizací) Výborný 
semestrální Erasmus kurz pořádaný domácí školou.    

12. Jak byste ohodnotil/a  znalosti jazyka, ve kterém jste pracoval/a? (hodnocení jako ve škole, tj. 
1 = výborné, 5 = nedostatečné) 

a. Před pracovní stáží:  1-2-3-4-5  
b. Po absolvování pobytu:   1-2-3-4-5  

13. Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)?  
 ano  ne 
→ jestliže ANO:  

a. Kterého kurzu jste se zúčastnil/a? (město; název pořádající instituce; termín)      
b. Popište prosím podrobněji Vaše zkušenosti s účastí na EILC kurzu (náplň kurzu; 

způsob výuky; doprovodné aktivity; výlety apod.; ubytování; stravování; doprava; 
doporučil/a byste kurz):       

14. Jak byste ohodnotil/a kurz EILC? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 
 1-2-3-4-5 

15. Obdržel/a jste za účast na EILC kurzu ECTS kredity?  
 ano ne 
→ jestliže ANO:  

a. Byly kredity získané za EILC uznány Vaší domácí školou?  
ano ne jen částečně 

 
III. PR ŮBĚH STÁŽE 

1. Měl/a jste před odjezdem podepsaný pracovní plán stáže (Training Agreement) s domácí 
školou i zahraniční organizací? 
 ano před odjezdem 
  ano až po zahájení stáže v zahraničí 
  ne 
  jiná možnost, uveďte jaká       

2. Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže?  
ano ne jiná možnost, uveďte jaká       

3. Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti/dokumenty a kde/na kterých úřadech?       
Je potřeba zaslat studentské potvrzení kvůli prominutí Council tax.  

4. Popište výstižně Vaši práci/činnost v zahraniční organizaci (co konkrétně jste ve firmě dělal/a;  
zda odpovídala práce domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia; zda byla 
Vaše práce samostatná a zodpovědná; zda byla Vaše práce zajímavá; orientační pracovní 
doba; apod.): Pracovala jsem na mapování současné welšské storytellingové scény. Byla 
jsem GEE Centrem představena celé řadě storytellerů pracujících v různých oblastech 
(vzdělávání, komunitní, sociální práce, umění, zdravotnictví, média...), ve kterých 
storytelling využívají. Díky tomu se mi otevřel přístup k živé podobě současného 
storytelling movement ve Walesu a dále jsem se specializovala na mapování 
edukativních aplikací storytellingu. Dělala jsem rozhovory, nahrávala jsem představení, 
účastnila jsem se dlouhodobých projektů, sympózií, konferencí, výuky, kurzů, 
workshopů, prezentovala jsem centrum na setkání welšských storytellerů. Každý týden 
jsme měli s mentorem pohovor o dalším vývoji mého výzkumu a práci v Centru. Moje 
práce byla spíše samostatná, ale bez podpory GEE Centra a konzultování s kolegy by 
byla nemyslitelná. 

5. Zhodnoťte přístup k informacím (způsob získávání pracovního materiálu; dostupnost a 
vybavenost knihovny; apod.): Škola mi zařídila pracovní  stůl, počítač, přístupové karty 
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do budovy, do knihovny, možnost používat nahrávací techniku, dostala jsem vizitky, 
telefon atd.  

6. Jaká je dostupnost počítačů? (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)  Měla jsem vlastní počítač, vlastní přístup k tiskárně i kopírce. Také jsem 
mohla od kolegů posílat faxy.      

7. Pořádá zahraniční organizace a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
zahraniční stážisty?  
 ano   ne   nevím 
→ pokud ANO, uveďte jaké:  
 vyzvednutí při příjezdu; uveďte podrobnosti       
 uvítací den/večer; uveďte podrobnosti       
 orientační týden; uveďte podrobnosti       
 mezinárodní víkend; uveďte podrobnosti       
 „buddy systém“; uveďte podrobnosti       
  výlet(y) či kulturní akce;  uveďte podrobnosti Bohužel jsem se jich nezúčastňovala - 
jednalo se o akce pořádané pro studenty na studijním pobytu, kteří na Glamorgan 
University studovali.     
  jiné/další; uveďte podrobnosti       

8. Jaký byl způsob závěrečného hodnocení? 
 certifikát  
 Europass 
 evaluační pohovor 
 jiné; uveďte podrobnosti - písemná evaluace mentora.       

9. Byl/a jste během stáže v zahraničí začleněn/a do pracovních skupin s místními kolegy? Někdy 
ano, více jsem ale pracovala samostatně.        

10. Byly na Vás jako na zahraničního stážistu brány nějaké zvláštní ohledy ze strany kolegů či 
vedoucího z důvodu jazykové bariéry a nového prostředí…)  
 ano   ne   jen částečně  nedokážu posoudit 

11. Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní kolegy? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = 
výborné, 5 = nedostatečné) 2 
 1-2-3-4-5 
 

IV. PRAKTICKÉ OTÁZKY K POBYTU  

Ubytování 

1. Kde jste během pracovní stáže bydlel/a?  
 v bytě společně s jinými studenty 
 v soukromém bytě 
 v hotelu/hostelu 
 u známých/rodiny 
 jiné; uveďte podrobnosti v domě s jinými studenty     

2. Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně): 250-300 GBP měsíčně     
3. Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 

vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu):  Ubytování jsem si našla před odjezdem - pouze na základě 
doporučení, koleje byly příliš drahé a pak byly již plné. Nebyla to moc šťastná volba, 
můj pokoj byl v domě ten nejhorší, spolubydlící jsem potkala až posléze a někdy s nimi 
bylo těžké vyjít - musela jsem se pak přestěhovat. Také jsem musela platit i letní měsíce 
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(sice půlku) - což je bohužel v Cardiffu obvyklé. Smlouvy jsou na rok. Je potřeba dobře 
vybírat.      

4. Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? (odkaz na web)      
 

Stravování 

5. Jaké jsou možnosti stravování v místě pobytu?  V budově Atria je malá kavárna - k mání je 
jacket potato, sandwich, bageta nebo pečivo, cukrovinky a nápoje. Reálný oběd 
nemožný. Jako zaměstnanec jsem mohla používat kuchyňku, kde byla i mikrovlnka, a 
volně čaj a káva. Což je oproti studentům nadstandard. Největším problémem v Atrium 
je prostor pro stravování - ten zde skoro neexistuje. Pouze ve foyer je několik sofa, které 
ale pro cca 2000 studentů a několik desítek zaměstnanců nestačí... Obědvat v Atriu je 
složité... Navíc prostory jsou neuvěřitelně vyklimatizované, takže oběd na pracovním 
stole je nejen nepříjemný, ale i zmrznutý...     

6. Jaké jsou orientační ceny potravin? Porovnejte s cenami v ČR:  
 káva, čaj v kavárně 1,5 - 2 GBP 
 suchary 1,5 - 2 GBP 
 zelenina ze zeleniny jako u nás 
 dobrá večeře v normální restauraci cca 25 - 30 GBP 
       
Doprava 

7. Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: 
EasyJet: Praha-Bristol - cca 100 Eur, pak vlak Bristol - Cardiff: cca 8 GBP 

8. Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, auto, kolo, pěšky, orientační ceny, slevy) autobus 
- týdenní 15 GBP, jedna single jízda 1,5 GBP, city kola nejsou, chodila jsme pěšky - 
parky za to stojí...       
 

Ostatní 

9. Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu? (Např. povolení k pobytu) Žádné.        
10. Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 

zahraniční škola nějaké speciální pojištění) Uniqua      
11. Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano - byla jsem ošetřena bezplatně 

- neplatila jsem ani za léky. Bohužel jsem se neregistrovala předem, což byla velká 
chyba. Komunikace s lékařskými zařízení byla  pak složitá. Musela jsem prvně 
absolvovat několik umrtvujících p ůlhodinových telefonátů - a to ve stavu více než 
akutním - návštěvu u lékaře jsem mohla absolvovat až další den, i když jsem měla 40 
horečky, které nešlo srazit dolů...  Ten český systém není zas tak špatný, ne?  

12. Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Chapter Art 
Centrum - výtečná filmová dramaturgie, moderní tanec, vynikající bar, výstavy... 
Shermen Theatre, Gate Art centrum, Milgi’s Bar - na dvorku je jurta, kde se každé třetí 
úterý v měsíci setkávají storytellers... Běhání v Thompson, Victoria a Bute parku, 
katedrála Llandaff, celodenní výlet kousek za Cardiff do muzea welšského života St 
Fagan’s museum, studentská představení v Atriu, Cardiff Castle, cyklistická stezka 
podél řeky je famózní - cca 100 km - a vede také k Coch Castle, Caerphilly Castle je 
neuvěřitelný, Thomas Dylan museum in Swansea, písečná pláž ve Swansea, fantastické 
pobřeží jihozápadního Walesu - Gower... Stoytelling festival in St Donats - Beyond the 
Border ad...  
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V. FINANCE  
1. Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus ? 819  (v EUR měsíčně)       
2. Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?  

 finance od rodičů 
 vlastní úspory 
 mzda od zahraniční organizace 
 půjčka 
 další grant/stipendium 
 jiné; uveďte podrobnosti        

3. Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?       
• z toho na stravování (v EUR měsíčně):       
• z toho na ubytování (v EUR měsíčně) :       
• z toho na cestování a volný čas (v EUR měsíčně):       

4. Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu (v %)? 80 %      
5. Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením pobytu?  

ano ne  
→ pokud NE, kdy jste obdržel/a první splátku?       

6. Jak bylo stipendium Erasmus předáno? V hotovosti, na účet.   
7. Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 

české platební karty atd.): Používala jsem bez problémů české platební karty - mBanka, 
ČS.     

8. Platil/a jste zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál, apod.)  NE 
9. Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?  

ano  ne 
→ pokud ANO, kolik činila Vaše mzda měsíčně (v EUR)?  
 <500  
 500-800 
 800-1200 
 >1200 

10. Poskytla Vám hostitelská organizace jiné materiální výhody?  
 ano   ne 
→ pokud ANO, které?  
 ubytování    
 stravování   
 cestovné    
 jiné       

11. Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu?  
 ano   ne 
→ pokud ANO, rozepište tuto částku do jednotlivých položek (v EUR):   
1000 Eur měsíčně    
 

VI. UZNÁNÍ ZAHRANI ČNÍHO STUDIA DOMÁCÍ ŠKOLOU  

1. Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?  
ano, povinná součást   ano, volitelná součást  ne 

2. Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí škole?  
 ECTS kredity  
dodatkem k diplomu  
Europass  
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nevím  
jiné       

3. → Pokud bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí škole prostřednictvím ECTS 
kreditů, kolik ECTS kreditů jste obdržel/a?       

4. Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Doufám, že hladce.       

 

VII. HODNOCENÍ POBYTU, RADY A DOPORU ČENÍ 

1. Ohodnoťte odborný přínos pracovní stáže (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = 
nedostatečné) 
1-2-3-4-5 

2. Ohodnoťte osobní přínos pracovní stáže (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = 
nedostatečné) 
 1-2-3-4-5 

3. Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = 
nedostatečné) 
1-2-3-4-5 

4. Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem, kterých jste nabyl/a v průběhu pracovní stáže 
Erasmus se Vám podařilo více rozvinout Vaše kompetence pro práci s novými technologiemi? 
 ano   ne  nevím 

5. Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = 
výborné, 5 = nedostatečné) 
 1-2-3-4-5 

6. Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční organizací (hodnocení jako ve škole, tj. 
1 = výborné, 5 = nedostatečné) 
1-2-3-4-5 

7. Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí?  
studium praxe nebo pracovní pobyt nemám zájem Ano, ale už jsem vyčerpala všechny 
možnosti.  

8. Myslíte si, že Vám pracovní stáž Erasmus pomůže při hledání zaměstnání?  
 ano   ne  nevím 

9. Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete po dokončení studií 
zvažovat práci v jiné evropské zemi?  
 ano   ne  nevím  

10. Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?  
 splnění povinné součásti studia 
 prohloubení odborných znalostí 
 jiný akademický přínos 
 profesionální přínos 
 zlepšení jazykových znalostí 
 pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost 
 nezávislost, soběstačnost 
 pobyt s přáteli/rodinou žijící v zahraničí 
 pracovní přínos - lepší pracovní uplatnění 
 jiné, uveďte      

11. Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?  Ne.     
12. Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky? (Např.: co si vzít s sebou)  Hledat bydlení 

až na místě.      
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13. Má podle Vás smysl podobnou stáž absolvovat? Doporučíte zapojení do programu i svým 
kolegům? Samozřejmě a s radostí :) Program pracovních stáží je vynikajícím způsobem 
pro získávání praxe, rozšiřování pracovních obzorů, prohlubování znalostí a přístupů ke 
zkoumané problematice, a tím i ke zvyšování kvalifikace, rozvíjení dovedností a také pro 
ulehčení hledání dalšího pracovního uplatnění doma či v zahraničí atd.  

14. Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus: Vše bylo vynikající - jen 
extrémně pozdní vyplácení stipendia způsobovalo časté finanční problémy a nejistotu. 
Odkaz na fotogalerii, blog apod.       

 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 

Komentáře a doplnění koordinátora programu Erasmus z domácí školy: Bez komentáře      

 


