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Závěrečná zpráva z odborné praxe/stáže 
 

 

Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (mpitrova@ff.jcu.cz) na Ústav 

evropských teritoriálních studií FF JU v Českých Budějovicích, a to do 15ti dnů po ukončení pobytu.  

 

 
 

1. Osobní údaje  
 

Jméno a příjmení:  

Kontaktní adresa:  

Telefon:  

E-mail:   

Vysílající VŠ: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta: Filozofická fakulta 

Ústav evropských teritoriálních studií 

Akademický rok: 2011/12 

Kontaktní osoba na vysílající VŠ: PhDr. Miroslava Pitrová 

Přijímací instituce: Europäische Jugendbildungs- und Jugend-begegnungsstätte Weimar   

Adresa: Jenaer Str. 2/4, 99425 Weimar 

Země: Freistaat Thüringen, Bundesrepublik Deutschland 

Kontaktní osoba na přijímací instituci: Benjamin Schlanderer 

Délka pobytu: (dd.mm.rr) střídavě     od: 05.01.2011         do:    25.09.2011 

  

 
 

 
2. Příprava odborné praxe/stáže 

 

 Kde jste získal/a informace o odborné praxi: 

  zahraniční odd. domácí VŠ,   od ostatních studentů,   hostitelská instituce,   internet  
  jiné zdroje (prosíme upřesnit) PhDr. M. Pitrová z UTS FF JU 

 
 Myslíte si, že odborná praxe byla: 

 příliš krátká,    příliš dlouhá,    přiměřená  

 
 Jste první z rodiny, kdo pracoval v zahraničí? 

  ano,   ne 

 
 Jaký byl komunikační jazyk v hostitelské instituci? Německý jazyk 

 

 Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka, který jste používal/a v hostitelské zemi? 

 
Před pobytem: Úroveň znalosti C1 

 

Po pobytu: vylepšení, avšak setrvání na úrovní C1 
 

 
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní 

 
 Typ ubytování: 

  na koleji,   v bytě nebo domě společně s dalšími studenty,   v hotelu/ubytovně,        

  v pokoji v domě místní rodiny,   další (prosíme upřesnit) Během přípravných seminářů 

ubytování bylo zajištěno ve speciálních bytových domech pořádající organizace.  
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 Kdo Vám pomáhal zajistit ubytování ?  
  hostitelská instituce   studentská ubytovací kancelář/organizace,   přátelé/rodina,  

  soukromý trh,  

  další (prosíme upřesnit)       

 
 Jaká byla úroveň ubytování? (vybavení atp., typy jak si ubytování zařídit) Jak v případě kolejí 

v České republice, tak i v Německu, se jednalo o pokoje vybavené koupelnou a záchodem, v obou 

případech bylo zajištěno připojení k internetu. V obou případech byla součástí plně vybavená 
kuchyň (tj. sporák, lednička)  

 

 Jaká byla cena ubytování ? 0 - hrazeno zcela hostitelskou organizací (za měsíc v EUR) 
 

 Jaké byly možnosti Vašeho stravování (příspěvek na stravování apod.)? Během přípravných 

seminářů bylo stravování zajištěno a hrazeno pořádající institucí, v průběhu projektových dnů bylo 

jídlo zajišťováno osobně (následně hrazeno institucí paušální částkou 220 EUR na období cca 3 
týdnů). 

 
 Doprava (jaké jsou varianty dopravy z ČR na přijímací instituci, místní ceny v EUR za jízdenku, tipy) 

Vlakem (jeden tiket se zpáteční slevou a slevovou IN-Kartou), v prvním případě cesty na přípravné 

semináře z Prahy přes Drážďany do Výmaru za 101 EUR, v případě třetí projektové fáze pak přímo 

z Jindřichova Hradce do Výmaru za 120 EUR (zpáteční jízdenka).   
 

 Kde a za jakých podmínek byl přístup do knihovny, na počítač, internet (průkazky, termíny, cena, 

problémy) Během přípravných seminářů přístup k internetu omezen z důvodu nezavedení sítě 
v bytech ubytovny hostující instituce. Následně pak bylo připojení k internetu během projektových 

dnů bezplatně zajištěno. Notebook vlastní.  

 
 Uznává přijímací instituce české cestovní zdravotní pojištění?    ano,   ne 

 
 

4. Finanční podpora, náklady, celkové zkušenosti 

 

 Celkové finanční náklady na odbornou praxi (průměrná částka na měsíc v EUR): vše (včetně 

dopravy) bylo zcela hrazeno hostitelskou organizací. 
 

 V jaké procentní výši přispěla finanční podpora k pokrytí celkových nákladů:  

 

Grant od jiné organizace/nadace 0 % 

Prostředky hostitelské instituce 100 % 

Soukromá půjčka 0 % 

Finanční podpora od rodičů 0 % 

Vlastní úspory 0 % 

Jiné zdroje 0 % 

 

 
5. Hostitelská instituce 

 

 V jaké instituci proběhla Vaše odborná praxe? Uveďte adresu a kontaktní údaje.  

 

Europäische Jugendbildungs- und Jugend-begegnungsstätte Weimar   
Jenaer Str. 2/4, 99425 Weimar 

Der Freistaat Thüringen, Die Bundesrepublik Deutschland 
Benjamin Schlanderer 

http://www.ejbweimar.de/index.php  
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 V jakém časovém rozmezí proběhla Vaše odborná praxe? Dva přípravné semináře od 05. 01. do 

09.01 a od 03.03. do 06.03., následně pak dvě projektové fáze v obdobích 03.06.-26.06. a 05.09.-

25.09.2011. 

 
 Na jaké pozici či jakou práci jste vykonával/a? Přesně specifikujte. Zapojil jsem se do vzdělávacího 

projektu pro mládež „Tvůj svět zítřka“, kdy jsem v česko-německém týmu pracoval na školách 

v České republice a ve spolkové zemi Durynsko. Náplní seminářů bylo seznámit žáky zábavně-
vzdělávací formou se současnými problémy světa v oblastech jako ochrana životního prostředí, 

demografické problémy (tj. např. stárnutí evropské populace, přelidnění v zemích třetího světa), 

formy xenofobie a rasismu, ekonomické problémy a chudoba ve světě, nakládání se zdroji nebo 
udržitelný způsob života apod. Mými úkoly bylo spolupracovat při organizačním zajištění 

projektových dnů a především seznámit žáky s problematikou udržitelného rozvoje formou výkladu 
a zejména pak vedením a usměrňováním jejich vlastní práce, jež se týkala dané problematiky.  

 
 Odpovídalo Vaše pracovní zařazení předběžné dohodě s hostitelskou institucí? 

  ano,   ne 

V případě, že ne – proč?       

 

 Jaká byla Vaše pracovní doba? Projektový den trval cca 5 hodin. Počet projektových dnů za týden 

byl během trvání projektu různý, v průměru přibližně 4x do týdne.  
 

 Byly Vám vytvořeny adekvátní podmínky pro práci?  

  ano,   ne 

Tipy, problémy:       

 
 Byla za průběh Vaší odborné praxe zodpovědná konkrétní osoba v hostitelské instituci? 

  ano,   ne 

      Kontakt na tuto osobu: Koordinátorka projektu pro ČR – Mgr. Kateřina Bradáčová,         
bradacova@antikomplex.cz, tel.: 602 520 887   

 

 Jaké znalosti získané studiem jste mohl/a v praxi využít? Poznatky z předmětů Interkulturní 

komunikace (pro jednání s kolegy v projektovém týmu i se žáky na německých školách) a 
Konkurenceschopnost a zaměstnanost ve střední Evropě (znalosti o ekonomických a 

demografických problémech Evropy). 
 

 Jaké nové praktická a teoretické poznatky jste odbornou praxí získal/a? Zlepšení komunikace 

v cizím jazyce, vylepšení schopnosti veřejného výstupu a nabytí schopnosti pracovat s mladými 

lidmi.  
 

 Splnila odborná praxe Vaše očekávání?       1                                             

      stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná 
 

 
6. Zhodnocení odborné stáže 

 

 Celkové zhodnocení odborné praxe: 1 

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná)  
 

 Posouzení akademického přínosu: 2 

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 
 

 Posouzení osobního přínosu: 1 

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 

 
 Setkal/a jste se během své odborné praxe s nějakými závažnými problémy? 

  ano,   ne 
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V případě, že ano, prosíme upřesnit:       

 
 

 Myslíte si, že před a během Vaší odborné praxe Vám byla poskytnuta odpovídající podpora ze 

strany hostitelské instituce?: 1 
(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 

Co jste zejména postrádal/a? 

 
 

 Jak byste zhodnotil/a svou integraci v hostitelské instituci mezi místní zaměstnance: 1 

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 
 

 Doporučení budoucím studentům - stážistům (na co nezapomenout, na co se připravit, zvláštnosti 

hostitelské země … ): Projekt, na kterém jsem se podílel („Deine Welt von Morgen“), se se 
skončením třetí fáze v září 2011 uzavřel. Nevím, zda-li bude „Evropské centrum pro vzdělávání a 

setkávání mládeže Výmar“ za spolupráce s českým občanským sdružením Antikomplex organizovat 

v rámci nějakého programu EU obdobný projekt v následující době.  Pokud ano, pak mohu účast 
na takovém projektu doporučit každému, komu vyhovuje práce v kolektivu, je komunikativní a je 

ochoten pracovat s mládeží.    
 

 

 

 
 

Poznámky: 

 

Vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy z odborné praxe/ je podmínkou k získání stanoveného počtu 

kreditů z předmětu UTS/TOP. Po kontrole úplnosti údajů bude zpráva zveřejněna na webových 

stránkách Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU v Českých Budějovicích. 

 
 
 


