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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 průběžnému 
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: Alžběta 
2. Příjmení: Lupíšková 
3. Získaný akademický titul: - 
4. Datum narození: 25.8.1986 
5. E-mail: a.lupiskova@gmail.com 

 

Domácí škola 

6. Název domácí školy: Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
7. Fakulta/katedra domácí školy: Hudební/katedra operní režie a hudebního 

manažerství 
8. Erasmus ID kód domácí školy: CZ BRNO03 
9. Jméno Erasmus koordinátora domácí školy: Marie Káňová 
10. E-mail Erasmus koordinátora domácí školy: kanova@jamu.cz 
11. Obor studia: Hudební manažerství 
12. Úroveň studia v době stáže v zahraničí: 

vyšší odborné 
bakalářské 
magisterské 
navazující magisterské 
doktorské 

 

Zahraniční organizace: 

13. Země: Belgie 
14.  Název zahraniční organizace: České centrum 
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15. Adresa zahraniční organizace (ulice, město, PSČ): 60 rue du Trône, Bruxelles 
1050 

16. Velikost zahraniční organizace: malá, 3 zaměstnanci  
17. Obor činnosti zahraniční organizace: prezentace české kultury v zahraničí 
18. Oddělení, ve kterém jste pracoval/a: PR, marketing 
19. Jméno kontaktní osoby zahraniční organizace: Petr Polívka, Yvetta Firlová 
20. E-mail kontaktní osoby zahraniční organizace: polivka@czech.cz, 

firlova@czech.cz 
21. Web zahraniční organizace: www.czechcentres.cz/brussels 

 
 

Erasmus pobyt 

22. Začátek pobytu: 16.1.2009 
23. Konec pobytu: 30.6.2009 
24. Délka pobytu v měsících: 5,5 

   

II. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM 

Informace 

1. Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (Např.: od spolužáků, 
z internetu) zahraniční oddělení rektorátu JAMU 

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  získání nových kontaktů 

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

4. Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže? Nabídka pracovní stáže, zaslání 
životopisu do hostitelské organizace,na základě nějž jsem byla přijata, sepsání 
training agreementu, zajištění průběhu dalšího studia a ukončení 
bakalářského stupně, zajištění dopravy a ubytování v zahraničí (samostatně). 

5. Uveďte, které dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do zahraniční 
organizace: žádost o zahraniční stáž na fakultě, CV, training agreement 

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

mailto:polivka@czech.cz
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 jiným způsobem, uveďte jakým       
7. Jaké dokumenty jsou potřeba vyřídit před odjezdem? (Např.: vízum, pracovní 

povolení)do Belgie není třeba vízum, na stáž není potřeba pracovní povolení 
8. Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? min 3 měsíce 

 
 

Jazyková příprava 

9. V jakém jazyce jste pracoval/a v zahraniční organizaci? čj, fr, aj 
10. Jak probíhala Vaše jazyková příprava před pracovní stáží? (jazyk; délka 

přípravy; typ kurzu; speciální přípravný kurz pořádaný domácí školou nebo 
zahraniční organizací) žádný speciální kurz, 10 let studium fr, 6 let studium aj 

11. 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  

12. 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):       

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

14. 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. PRŮBĚH 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? Nebylo třeba vyřídit žádné formální náležitosti na úřadech 
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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.):  
a) Marketing a propagace: komunikace s novináři a médii, českými i 
zahraničními, psaní tiskových zpráv, upoutávky na kulturní akce Českého 
centra do tištěných i elektronických kulturních přehledů atd. Vzhledem 
k tomu, že České centrum většinou nepoužívá ke své propagaci služeb 
profesionálních grafiků,  patřila do náplně práce také tvorba plakátů a 
pozvánek na jednotlivé akce (tištěné i elektronické) včetně jejich distribuce. 
K této aktivitě jsem využila a zlepšila své dovednosti práce s počítačem, 
důležitá byla hlavně práce s programy Word, Excel, a některým z grafických 
programů.  
b) Plánování a příprava vlastních kulturních akcí a zajišťování jejich průběhu  
tvorba fermanů, časové naplánování, komunikace se spolupořadateli a 
s dovozci nebo techniky (hudební nástroje, stojany, osvětlení, zvuk technika, 
materiál, catering atd.) a zajišťování autorských práv. Tvorba programů ke 
koncertům nebo průvodců k výstavám, rezervace a registrace návštěvníků, 
příprava prostorů, zajištění dokonalého průběhu koncertu, v případě cateringu 
i výpomoc s obsluhou a úklidem před o po akcích. 
c) Webové stránky 
příprava podkladů a textů na webové stránky, získávání potřebných 
informací, překlad nebo zajištění překladu do francouzštiny, angličtiny, 
vlámštiny a češtiny 
d) Archivace a statistiky 
Kompletace a průběžná práce na tvorbě archivu akcí Českého centra za rok 
2008 a za dobu předsednictví ČR při EU. Vedení statistik a poskytování 
informací ústředí Českých center v Praze (počet akcí, návštěvnost, finanční 
spolupráce atd.) 
e) Účast na schůzích EUNICu 
Účast na konferenci zaměřené na interkulturní dialog v oblasti škol a 
vzdělávání, nastudování výročních zpráv a plánů EUNICu na další období. 
f) Seznam akcí, na kterých se studentka podílela: 
Výstavy: Fenomén Martinů 

 Dekadence (oficiální výstava k českému předsednictví) + filmy Jana 
Švankmajera 

 František Drtikol – fotografie (spolupráce se zastoupením 
Středočeského kraje) 
 200 let Mariánských Lázní (spolupráce se zastoupením 
Karlovarského kraje) 

 Jiří Trnka (spolupráce se zastoupením Plzeňského kraje) + filmy Krátký 
film Praha 

 Orbis Pictus 
 Art Brut 
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 Cestovatel Emil Holub (spolupráce se zastoupením Pardubického 
kraje) 
 Thermae Europae  (spolupráce se zastoupením Karlovarského kraje) 
 České hvězdy (spolupráce s kanceláří Czech Tourismu) 
Koncerty: Dan Bárta a Ilustratosphere (spolupráce se zastoupením 
Jihočeského kraje) 
 Jiří Stivín a Robert Hugo 
 Iva Bittová 
 Aneta Langerová 
 Orchestr National de Belgique a Brněnský filharmonický sbor 
 Ondřej Kukal a komorní orchestr Luis Poulet Liège 
 Luboš Andršt Group 
 Marta Kubišová (v rámci výstavy Thermae Europae) 
 Libor Nováček – klavír 
 Česká filharmonie – oficiální akce českého předsednictví – 
absolventský projekt 
 Kateřina Chroboková a Dagmar Šašková – koncert přesunutý 
z března na červen 
Další akce: promítání filmů, ozvěny festivalu dokumentárních filmů Jihlava, 
debata s Davidem Černým na téma Entropa, spolupráce s dalšími regiony a 
se zastoupeními organizací Czech Trade, CEBRE, Czech Tourism, s Českou 
ambasádou v Belgii, Stálým zastoupením ČR při EU – pracovní jednání 
v Českém centru v rámci  českého předsednictví  

 
5. Zhodnoťte přístup k informacím (způsob získávání pracovního materiálu; 

dostupnost a vybavenost knihovny; apod.): Všechny potřebné informace byly 
poskytnuty, případně podány potřebné kontakty, pracovní materiál byl 
dostupný, 

6. Jaká je dostupnost počítačů? (přístup na internet; potřeba vlastního 
notebooku; možnosti tisku a kopírování) technické vybavení kanceláře 
českého centra  výborné 

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  
  jiné/další; uveďte podrobnosti: zahraniční stážisté z Evropských institucí 

v Bruselu často pořádají společné akce, výlety, kam bylo možné se zapojit 
8. Jaký byl způsob závěrečného hodnocení? 

 certifikát  
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 Europass 
 evaluační pohovor 
 jiné; uveďte podrobnosti písemné zhodnocení práce za celou dobu trvání 

stáže 
9. Byl/a jste během stáže v zahraničí začleněn/a do pracovních skupin s místními 

kolegy? ano 
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) 
 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       

2. Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně): 350 EUR 
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 v domě s dalšími 7 
studenty, vlastní pokoj, sdílená koupelna, 3 toalety, sdílená plně vybavená 
kuchyň a velký obývací pokoj (společenská místnost, kde byla k dispozici 
televize, počítač s připojením na internet a místní telefon. V celém domě bylo 
také bezdrátové připojení na internet, které bylo v ceně. Vybavenost pokoje: 
psací stůl, židle, skříň a postel, bylo třeba si dokoupit polštář a peřinu + vlastní 
povlečení. 

4. Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? (odkaz na web) První ubytování 
přes internet, kvůli problémům s nedostatečnými podmínkami (topení 
netopilo, nedostatečně teplá voda, problémy s internetem, jiná výše nájmu 
než byla dohodnuta) bylo nutné se přestěhovat. Zdroje: inzertní noviny Vlan, 
www.brukot.be, www.appartager.be 

 
Stravování 

5. Jaké jsou možnosti stravování v místě pobytu? Místní bufety, restaurace 
6. Jaké jsou orientační ceny potravin? Porovnejte s cenami v ČR: bageta (3 

EUR), těstoviny 4 EUR, menu v restauracích od 12 EUR atd. ceny vyšší než v ČR 
 

 

http://www.brukot.be/
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Doprava 

7. Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení 
jízdenky či letenky: letadlo – SKYEUROPE, WIZZAIR, BRUSSELS AIRLINES 

8. Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, auto, kolo, pěšky, orientační ceny, 
slevy) metro, tramvaj, autobus, kolo, permanentka na hromadnou dopravu: 
30 EUR/měsíc 
 

Ostatní 

9. Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu? (Např. povolení k pobytu) – není 
třeba 

10. Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění) pojišťovna 
Vitalitas, Generali – asi 4000 Kč na celý pobyt 

11. Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ano, český lékař 
v Bruselu – 30 EUR za ošetření 

12. Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): 
památky v Bruselu, královský palác, parky, muzea, belgická města – Brugy, 
Gent, Antverpy, Namur, Holandsko (např. Maastricht). Vlaky nejsou pro 
studenty finančně náročné, možnost zakoupení Go Passu za 50 EUR, kde je 
možných 10 jízd po celé Belgii. O víkendu je běžné jízdné o polovinu levnější 

 
V. FINANCE 

1. Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus ? (v EUR měsíčně) 570 EUR 
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? 600 EUR 
• z toho na stravování (v EUR měsíčně): 200 EUR 
• z toho na ubytování (v EUR měsíčně) : 350 EUR 
• z toho na cestování a volný čas (v EUR měsíčně): 50 EUR 

4. Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu (v %)? 
asi 90 %  

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? převod na český účet 
7. Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 

používání české platební karty atd.): používání české platební karty, se 
zahraničním účtem zkušenosti nemám. Jediný problém vznikl při úhradě 
ubytování, kde by převod peněz na zahraniční účet stál vysoké poplatky, 
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proto bylo třeba platit velkou sumu v hotovosti. V případě, že by student 
dostával plat nebo jiné příjmy, stálo by za to si zahraniční účet založit. 

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): jedná se 
hlavně o zálohu na ubytování, která je vysoká většinou jako měsíční nebo 
dvouměsíční nájemné (v mém případě jsem na  začátku musela platit 700 
EUR). dovybavení pokoje (50 EUR) 
 

VI. UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO 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  
nevím  
jiné       

3. → Pokud bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí škole 
prostřednictvím ECTS kreditů, kolik ECTS kreditů jste obdržel/a? 17 

4. Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím 
musel/a čelit? některé předměty mi budou uznány a budou za ně uděleny 
kredity, z ostatních předmětů budu provádět zkoušku nebo zápočet po 
návratu ze stáže. Na státní závěrečné bakalářské zkoušky bude vypsán 
náhradní termín na září, přičemž přijímací zkoušky budu moci provést v červnu 
a mé případné přijetí bude podmíněné vykonáním SZZ.  
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VII. HODNOCENÍ POBYTU, RADY A DOPORUČENÍ 

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 

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) 

důkladně se seznámit s ubytovací smlouvou a zvážit všechny situace, které 
mohou nastat. 

13. Má podle Vás smysl podobnou stáž absolvovat? Doporučíte zapojení do 
programu i svým kolegům? ano 
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14. Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus: nesetkala 
jsem se s žádnými nedostatky ze strany programu Erasmus, systém je 
vyhovující, není třeba žádných složitých administrativních úkonů ze strany 
studenta. 

15. Odkaz na fotogalerii, blog apod. www.czechcentres.cz/brussels 
 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 

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

 


