Zprávy student ze studijních pobyt – 2005
Zuzana Drvotová
Lenka Jinochová
Petr Kosour
Anna Lauermannová
So a Vojt chová
Tereza Vrublová

Osobní údaje:
Jméno:

Zuzana Drvotová

E-mail:

zuzka.drvotova@post.cz

Délka pobytu:

3 m síce

Místo pobytu:

Mataró

Název školy:

Universitária del Maresme

Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková

E-mail:

prorektor.ped@vso-praha.cz

Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Julia Gottuck

E-mail:

jgottuck@intern.eum.es

íprava pobytu, studium
Získání informací o programu
ERASMUS:

Ve škole (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.).

Jazyková p íprava:

Volitelný jazyk (špan lský) od 1. ro níku na VŠO, p ed
odjezdem nebyla speciální p íprava.
5 semestr (2 vyu . hodiny týdn )
Stupnice od 10 do 1 (10 – excelente).
edm ty ohodnoceny kredity.

Jazyk výuky na vysílající škole:
Systém hodnocení práce
student :
Typ zkoušek:
Uznání studia ze zahrani í
vysílající VŠ:

tšina formou testu.
Ano, uznáno dle výsledk dosažených v zahrani í.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
Typ ubytování:

Kdo za ídil ubytování:
Cena za m síc:

Vzhledem k absenci studentských kolejí jsou studenti
programu Socrates/Erasmus v tšinou ubytováni ve
špan lských rodinách, p ípadn v pronajatých bytech.
Špan lé jsou velmi otev ení a p átelští lidé, takže domácí
atmosféra je v tšinou zajišt na a krom toho mají studenti
jedine nou možnost komunikace ve špan lštin i mimo
školu.
Zvolila jsem podnájem v byt , tj. samostatná ložnice a
ostatní místnosti spole né.
ijímající škola poskytla kontaktní e-mailové adresy.
200 – 250 € za m síc (n kde také navíc poplatky za plyn,

vodu, sv tlo…).
Stravování:

Menza jako taková není k dispozici, pouze školní bufet,
kde ceny jídla jsou o n co nižší než v b žné restauraci.
Výhodn jší je stravování individuální. Náklady na m síc
100 – 150 € (výhodné nákupy v obchodech Mercadona).

Zp sob dopravy do místa:

Do Barcelóny jsem jela s autobusovou spole ností
Eurolines, linka Praha – Barcelóna, zpáte ní jízdenka
zakoupená 2 m síce dop edu na pevné datum + ISIC karta
stála 4270,- K .
Po Mataró jezdí 5 linek autobus , po okolí jsou dobré
vlakové spoje do Barcelóny.
Možnost zakoupení slevové jízdenky na 10 jízd.
Cena jízdenky linkovým autobusem je po Mataró je
1,50 €.
Vlak nap . z Mataró do Barcelony stojí jedna jízda 2,25 €.
V noci jezdí mezi Barcelonou a Matarem no ní autobusy.
Všude po oblasti dobré spojení vlakem. Do vzdálen jších
míst je levn jší použití autobusu.
Volný p ístup každý den od 8 do 22 hodin v po íta ové
ebn .

Doprava v míst :

ístup na po íta :
Zdravotní pojišt ní:

Škola uzná cestovní pojišt ní.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady na studijní
pobyt:

500-650 EUR na m síc.

isp ní fin. podpory na pokrytí
celkových náklad :

75 – 80 %

Jak byla finan ní podpora
edána:

V hotovosti celá ástka 3 × 450 EUR.

Jiné zdroje financování:

Vlastní.

Poplatky na p ijímací škole:

Žádné.

Celkové hodnocení pobytu:

2 (ze škály 1 – 5 systému školního hodnocení).
Studium na partnerské škole ve Špan lsku, je pro studenty
obrovskou p íležitostí seznámit se s u ebními metodami i
mentalitou jiného národa. Bezesporu p evažuje osobní
ínos nad akademickým, nebo Špan lé jsou velmi milí a
ochotní lidé.
Jediným problémem byla nedostate ná informovanost o
edm tech hostitelské školy. Nicmén díky p ístupu
špan lské strany, která nám vyšla vst íc, se vše rychle
vy ešilo a v ím, že v budoucnu již bude organiza ní
stránka programu lépe zajišt na.

Návrhy na zlepšení:

Celkov lepší informovanost o p ijímající škole.
Vyjasn ní základních podmínek studia.
Slad ní kreditního systému.
novat v tší d raz jazykové p íprav student , pokud
možno konverzaci s rodilým mluv ím.

Osobní údaje:
Jméno:

Lenka Jinochová

E-mail:

l.jinochova@seznam.cz

Délka pobytu:

4 m síce

Místo pobytu:

Görlitz

Název školy:

Hochschule Zittau/Goerlitz

Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková

E-mail:

prorektor.ped@vso-praha.cz

Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Dipl. Evelyn Prinke

E-mail:

e.prinke@hs-zigr.de

íprava pobytu, studium
Informace o programu
ERASMUS:

Ve škole (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

Jazyková p íprava:

Kurzy v Goethe – Institutu v Praze dopln né o
samostudium.

Jazyk výuky na vysílající škole:

3 semestry (2 vyu . hodiny týdn ).

Hodnocení práce studenta:

edm ty ohodnoceny kredity (v pr
1 do 5 (prosp l do 4).

Typ zkoušek:

tšina formou písemného testu.

ru 2); stupnice od

Uznání studia ze zahrani í
vysílající VŠ:

Uznáno podle výsledk dosažených v zahrani í.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
Ubytování:

Podnájem v rodinném dom .

Kdo za ídil ubytování:

Osobn . Možnost p es internet nejlépe prost ednictvím
studentských inzerátu na stránkách školy
(www.hs-zigr.de ).
Studenti velmi asto hledají nové spolubydlící.

Cena za m síc:

150 – 200 EUR (dle lokality a velikosti).

Možnost stravování v menze:

Velmi dobrá – co do výb ru, tak p edevším pro svou
cenovou dostupnost – teplé jídlo cca 1,50 EUR; saláty i
bagety cca 1 EUR.

Zp sob dopravy do místa:

Vlastní autem: Praha-Görlitz cca 150 km (p es Liberec a
Žitavu).
Autobusem + vlakem: Praha – Liberec (Student Agency/
Hotliner/CSAD – cca 50 K ,-); Liberec – Görlitz (130 K ,
CD/SBE-Sächsische Böhmische Eisenbahn + LBLausitzer Bahn) s p estupem v Žitav .
i zpáte ní cest a zakoupení jízdenky v Görlitz: (GörlitzZittau 5,60 EUR; Zittau-Liberec 40 K (SBE)/ (CD)). V
ípad cesty z Görlitz do Liberce a zp t b hem jednoho
dne se vyplatí zakoupení „EURO-Neisse Tageskarte“ za
10 EUR (z Görlitz do Liberce a zp t v etn m stské

dopravy – jak v Liberci tak i v Görlitz).
(Ceny platné v roce 2005.)
Doprava v míst :

ístup na po íta :
Pojišt ní:

Autobus, tramvaj – jedna jízda (bez p estupu) 0,80 EUR
jízdenka pro 4 jízdy 2,50 EUR,
sí ní pernamentka 24 . EUR
Vlak – dobré spojení do všech okolních m st
výhodné jsou p edevším „víkendové jízdenky“ až pro 7
osob za cca 30 EUR, které platí vždy na dobu jednoho
dne.
Neomezený 24 hodin/denn v PC u ebn ve škole
(otev ení prostor prost ednictvím ipové studentské karty).
Škola uzná cestovní pojišt ní – „evropský pr kaz“.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Náklady na studijní pobyt:

450 – 550 EUR za m síc.

isp ní fin. podpory na pokrytí
celkových náklad :

70 – 75 %

Jiné zdroje financování:

Vlastní

Jak byla finan ní podpora
edána:

Hotov celá ástka, tj. 1400 EUR.

Poplatky na p ijímací škole:

10 EUR za z ízení ipové – studentské karty.
50 EUR semestrální poplatek.
Za kopírování.

Celkové hodnocení pobytu:

2 (ze škály 1 – 5 systému školního hodnocení)

Návrhy na zlepšení:

Lepší komunikace mezi školami – v asné vy ízení
ihlášek aj. náležitostí lepší informovanost student –
edevším o finan ních nákladech (viz. poplatky).
Vzhledem k odlišnému studijnímu systému (týkající se
za azení jednotlivých studijních p edm do odlišných
semestr na obou školách) a z toho plynoucí možnosti
výb ru nejlépe korespondujících p ednášek, je pobyt
vhodný pro studenty 2. ro níku.

Osobní údaje:
Jméno:

Petr Kosour

E-mail:

P.Kosour@seznam.cz

Délka pobytu:

3 m síce

Místo pobytu:

Mataró

Název školy:

Escola Universitaria del Maresme

Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková

E-mail:

prorektor.ped@vso-praha.cz

Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Julia Gottuck

E-mail:

jgottuck@intern.eum.es

íprava pobytu, studium
Získání informací o programu
ERASMUS:

Ve škole (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Jazyková p íprava:

Systém hodnocení práce
student :

Od prvního ro níku na VŠO 2 hod týdn špan lského
jazyka. Doporu uji chodit ješt na extra výuku nap .
formou kurz . Usnadní to adaptování se ve Špan lsku.
Systém od 1 do 10. Respektive 5 – 10. Nižší hodnocení
než 5 = neprosp l. Funguje zde kreditní systém.

Typ zkoušek:

Formou test

i domácí práce.

Uznání studia ze zahrani í
vysílající VŠ:

Spln né zkoušky byly uznány.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
Typ ubytování:
Kdo podal informaci o
ubytování:

Každý student si za izuje sám. Podnájem v byt u rodiny,
i pronajmutí celého bytu více studenty.
ijímající škola zaslala kontakty s nabídkou ubytování
ímo v Mataró.

Cena za m síc:

Cena se pohybuje okolo 250 EUR za m síc.

Stravování:

Individuální. Menza zde není, jen školní restaurace, kde
jsou slušné ceny, ale nabídka jaksi oklešt ná. V Mataró je
kolik supermarket – výhodn jší.

Doprava v míst :

Po Mataró jezdí n kolik linek. Cena jedné jízdenky je 1
EUR. Já jsem místní dopravu nepoužíval, neb jsem chodil
všude p šky. Není to New York. Co se tý e jízdného nap .
do Barcelony, jedna jízda stojí 2,25 EUR. Rozhodn se
vyplatí zakoupit si 10 jízd za 17, 25 EUR.
Fungují zde i no ní autobusové spoje mezi Barcelonou a
Matoró, které jezdí každou hodinu.
Opravdu žádný problém. Každý den ve škole do 22 hod.

ístup na po íta :
Zdravotní pojišt ní:

Každý si zajiš uje sám. Sta í klasické cestovní pojišt ní na
délku pobytu.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
sí ní náklady na studijní
pobyt:

500 – 600 EUR m sí

isp ní fin. podpory na pokrytí
celkových náklad :

60 – 70 %

Jiné zdroje financování:

Ano – vlastní

Jak byla finan ní podpora
edána:

350 EUR na m síc. V hotovosti p edána celá ástka na
pobyt v ú tárn VŠO.

Poplatky na p ijímací škole:

Žádné.

Celkové hodnocení pobytu:

Spokojenost. V elý p ístup ke student m na p ijímající
škole. Velmi dobrá zkušenost po všech stránkách.
Rozhodn doporu uji všem – není se eho bát.

Návrhy na zlepšení:

.

esn jší informace o studijním plánu na p ijímající
škole.
Popis a asový rozvrh p edm by m l být také ve
špan lštin a ne pouze katalánštin .
Sjednotit kreditní systém na vysílající a p ijímající
škole.

Osobní údaje:
Jméno:

Anna Lauermannová

E-mail:
Délka pobytu:

4 m síce

Místo pobytu:

Goerlitz, SRN

Název školy:
Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková

E-mail:

prorektor.ped@vso-praha.cz

Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Anett Hinke

E-mail:

ahinke@hs-zigr.de

íprava pobytu, studium
Získání informací o programu
ERASMUS:

Ve škole (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Jazyková p íprava:

Konala se 14 dní p ed za átkem semestru v Goerlitz,
nezú astnila jsem se jí , nebo jsem o tom nev la,
po ádala ji p ijímající VŠ.
ina
Obdobn jako v R, p ednášky- cvi ení, avšak je kladen
velký d raz na praktickou stránku – 1 semestr praxe
v zahrani í v bakalá ském studiu a 1 semestr zahrani ního

Jazyk výuky na vysílající škole:
Zp sob a systém výuky:

studia v magisterském , dále studenti vypracovávají
prezentace, ú ast na projektech, workshopech.
Systém hodnocení práce
student :

Písemné zkoušky, seminární práce, prezentace.

ECTS:

Ano, ale spíše formáln .

Uznání studia v zahrani í:

Ano.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
Typ ubytování:

Kolej

Kdo za ídil ubytování:

Sama jsem se o to musela postarat.

Cena za m síc:

160 ( 2 l žkový pokoj ) – 190 EUR

Možnost stravování v menze:

Ano, dost levná jídla, od 1,30 – 1,60 Eur za jedno jídlo,
výb r ze 3 jídel. Ob d v restauraci od 6 EUR.

Varianty dopravy do p ijímající
VŠ:

Autobus, vlak, auto.

Ceny dopravy:

Díky výhodnému euroregionálnímu tarifu Libnet + a Sono
+ doprava Praha – Goerlitz: 190 K . Goerlitz- Praha : 5,60
EUR+ 120 K ( s kartou Z ).

ístup na po íta :

Možnost brigády:

Internet ve škole, 2 po íta ové pracovny s 24hodinovým
ipojením na Internet pro každou fakultu, p ístup 24
hodin ,7dn v týdnu.
Ano, ale vzhledem k vysoké nezam stnanosti v regionu se
práce hledá t žko.

Zdravotní pojišt ní:

Uzav ené v R, Všeobecná zdravotní pojiš ovna.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady na studijní
pobyt:

Cca 400 EUR za m síc.

isp ní fin. podpory na pokrytí
celkových náklad :

id lená finan ní podpora pokryla mé náklady asi z 80%
(nepo ítaje delší výlety po SRN).

Jak byla finan ní podpora
edána:

V jedné splátce p ed za átkem pobytu, v hotovosti.

Jiné zdroje financování:

Finan ní výpomoc od rodi .

Poplatky na p ijímací škole:

Semestrální poplatek ve výši 50 EUR.

Celkové hodnocení pobytu:

2 – 3 (ze škály 1 – 5 systému školního hodnocení)

Návrhy na zlepšení programu
Sokrates / Erasmus:

Donutit školy k v tší spolupráci mezi sebou, více
informací pro vyjížd jící studenty o podmínkách pobytu,
studia.

Osobní údaje:
Jméno:

So a Vojt chová

E-mail:

SonaVojtechova@seznam.cz

Délka pobytu:

4 m síce

Místo pobytu:

Görlitz

Název školy:

Hochschule Zittau/Görlitz

Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková

E-mail:

prorektor.ped@vso-praha.cz

Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Stefan Kühne, Frau Urban

E-mail:

aaa@hs-zigr.de

íprava pobytu, studium
Získání informací o programu
ERASMUS:

Ve škole (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Jazyková p íprava:

Výuka ve školách –ZJŠ, SŠ, jazyková škola.
ed odjezdem nebyla speciální p íprava.

Jazyk výuky na vysílající škole:

5 semestr , 2 hodiny týdn .
Známky 1 – 5, 1 – 4 student usp l.

Systém hodnocení práce
student :
Typ zkoušek:

tšina formou testu, ale i ústní/systém kredit ECTS

používají pro studenty Erasmu.
Uznání studia ze zahrani í
vysílající VŠ:

Uznáno dle výsledk dosažených v zahrani í.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
Typ ubytování:

Jednol žkový pokoj na koleji.

Kdo za ídil ubytování:

Já sama.

Cena za m síc:

180 EUR/m síc (v cen jsou veškeré poplatky), na za átku
kauce 210 EUR (vrací až m síc po ukon ení pobytu).

Stravování:

Menza je v areálu školy. Jedno jídlo cca 1,50 EUR, což je
výrazn levn jší než v restauracích.

Zp sob dopravy do místa:

Praha-Görlitz, autem trvá 2 – 3 hod, ve ejnou dopravou je
nutné autobusem do Liberce a pak dv ma vlaky (min
4 hod).
Praha-Görlitz, cesta tam do 200 K , cesta zp t až 300 K .

Doprava v míst :

V Görlitz jezdí autobus i tramvaje. Z kolejí je dostupnost
ke škole pouze p šky (asi 20 min).
Jedna jízda po Görlitz cca 0,70 EUR, jsou r zné
zvýhodn né jízdenky a sezónní pr kazky.
Ve škole p ístup pouze p es Chipkartu. P ístup je možný
24 hod/denn , 7 dní v týdnu.

ístup na po íta :
Zdravotní pojišt ní:

Platí stejné pojišt ní jako v R, není nutné se
ipojiš ovat.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
sí ní náklady na studijní
pobyt:

400 EUR za m síc.

isp ní fin. podpory na pokrytí
celkových náklad :

80 – 90 %

Jiné zdroje financování:

Vlastní

Jak byla finan ní podpora
edána:

V hotovosti celá ástka 1400 EUR.

Poplatky na p ijímací škole:

50 Eur, na za átku, jednorázov .

Celkové hodnocení pobytu:

3 – výuka, školní hledisko,
2 – volný as, zábava.
(Ze škály 1 – 5 systému školního hodnocení.)

Návrhy na zlepšení:

Celkov lepší informovanost o možnostech výb ru
edm a požadavcích p ijímající školy.
Více informací a pomoci od vysílající školy.

Osobní údaje:
Jméno:

Tereza Vrublová

E-mail:

tereza.vrublova@seznam.cz

Délka pobytu:

3 m síce (duben- erven)

Místo pobytu:

Mataró

Název školy:

Escola Universitária del Maresme (EUM)

Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková

E-mail:

prorektor.ped@vso-praha.cz

Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Julia Gottuck

E-mail:

jgottuck@intern.eum.es

íprava pobytu, studium
Získání informací o programu
ERASMUS:

hem studia špan lštiny na VŠO od paní PhDr. Slávky
Ježkové, z internetu a od jiných student .

Jazyk výuky na vysílající škole:

Od 1. ro níku VŠO jako volitelný p edm t (5 semestr , 2
hod týdn – zvládnutí gramatiky, základní slovní zásoby a
okrajov odborných výraz z ekonomie a CR).
Díky prof. Ježkové zam eno na ústní projev studenta.
Stupnice od 10 do 1 (10 – excelente,5 – bien = nejmenší
možné ohodnocení pro spln ní zkoušky). Ze všech

Systém hodnocení práce
student :

edm se d lají zkoušky a jsou hodnoceny kredity.
(1 p edm t = 4,5 kreditu)
Typ zkoušek:
Uznání studia ze zahrani í
vysílající VŠ:

tšina formou testu.
edm ty shodující se s t mi na VŠO jsou uznány podle
výsledk v zahrani í.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
Typ ubytování:

Chyb jí studentské koleje, studenti se ubytovávají p ímo v
Mataró i v Barcelon (kde je však výrazn vyšší nájemné
a jsou nuceni dojížd t). Možnost bydlení v pronajatých
bytech i u rodin. V mém p ípad - v byt s jedním
špan lským studentem a jeho p ítelkyní - možnost
komunikace, získání informací, poznání zp sobu života.
V p ípad Mataró je dobré se informovat o vzdálenosti
bytu od školy.

Kdo za ídil ubytování:

Prof. Ježková poskytla seznam internet. adres a sami jsme
si zajistili ubytování. V p ípad nespokojenosti i
problému s hledáním je možné obrátit se na koordinátora,
v tomto p ípad na Julii Gottuck.

Cena za m síc:

250 EUR v etn všech poplatk (je d ležité zjistit
dop edu, zda nájem tyto poplatky obsahuje i ne).

Stravování:

Fakulta spadá pod univerzitu Pompeu Fabra, která má
svou menzu v Barcelon . V Mataró jako taková není. K
dispozici je restaurace pod školou, jejíž ceny jsou pom rn

vysoké. Je možnost zakoupit si nap . sendvi v ob erstvení
u bazénu t sn vedle školy. Výhodné jsou nákupy v
supermarketech Mercadona, která má spolu s hrstkou
dalších otev eno i p es odpolední pauzu (od 14 do 17 hod)
– ostatní obchody jsou v tuto dobu zav ené.
Zp sob dopravy do místa:

Doprava v míst :

ístup na po íta :

Letecky se Swiss Air – p estup v Zurichu, cena kolem
7.000,- K . Je to pohodlný a rychlý zp sob dopravy. Jinak
je možnost využít autobusovou linku Eurolines, jejichž
ceny se pohybují kolem 5.000,- K a cesta trvá 24 hodin
(krom nepatrné finan ní úspory je výhoda v možnosti mít
s sebou t žší zavazadlo než na letišti). Z letišt jezdí
všechny vlaky až do Mataró – jízdenka stojí 2,60 EUR,
jízda trvá t i tvrt hodiny.
Po Mataró jezdí autobusy-1 jízda=1 EURO, do Barcelony
je možnost využít vlak i též autobus, jež navíc jezdí i v
noci. Intervaly jsou zhruba každých 15 minut. Výhodná je
slevová jízdenka na deset jízd-T10, která následn platí i v
metru do uplynutí jedné hodiny. Po celém pob eží je
výborná železni ní sí , více do vnitrozemí je výhodn jší
použít autobus.
Denn v po íta ové u ebn od 8 do 22 hod krom hodin,
kdy v ní probíhá výuka. O víkendu trnáct dní p ed
zkouškovým obdobím je možnost v knihovn .

Podmínky pro práci i brigády
pro studenty:

Nejsem obeznámena s konkrétními informacemi, avšak v
ípad zájmu je možnost obrátit se na Julii Gottuck.

Zdravotní pojišt ní:

Škola uzná cestovní pojišt ní. Možno uzav ít u své

zdravotní pojiš ovny na 90 dn . Na další dny se sjednává
smlouva nová, dobré nap . u Student Agency.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady na studijní
pobyt:

500-650 EUR na m síc.
Stipendium bylo v hodnot 350 EUR na m síc, což
pokryje náklady na ubytování a stravu, asi 60% z
celkových výdaj .

Jak byla finan ní podpora
edána:

V hotovosti celá ástka 1050 EUR na 3 m síce.

Poplatky na p ijímací škole:

Žádné, je však možnost si za malou ástku zakoupit
skripta (tzv. Dossier) k ur itým p edm m i si zaplatit
více stránek na tisknutí nebo kopírování.

Celkové hodnocení pobytu:

Hodnotím známkou 2 (systém 1 – 5 jako ve škole).
estože celkový dojem z pobytu je vynikající, po átky
byly díky malým jazykovým znalostem t žké. Špan lé
jsou však velice p átelští a vst ícní lidé a rádi lov ku
pomohou. Co se tý e profesního p ínosu pobytu, odlišnosti
od výuky v esku nejsou tak výrazné. Více je kladen
raz na osobn jší p ístup profesor ke student m a na
práci v hodinách. D ležitý je však p ínos osobní, jako je
poznání jiného prost edí, lidí a jejich kultury a rozší ení
jazykových znalostí.

Návrhy na zlepšení:

Mnohem d razn jší jazyková p íprava, nap . intenzivní
kurz p ed odjezdem. D ležité je porozum t mluvenému

slovu, intonaci. Dále pobyt by m l být delší, nejmén p l
roku z d vodu osvojení si špan lštiny.

