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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: 2010/2011 

Kontaktní osoba na vysílající VŠ: PhDr. Miroslava Pitrová 

Přijímací instituce: Europäische Jugengbildungs- und Jugendbegegnungsstätte 
Weimar (EJBW)  

Adresa: Jenaer Str. 2/4, Weimar, 99425 

Země: Německá spolková republika 

Kontaktní osoba na přijímací instituci: Benjamin Schlanderer 

Délka pobytu: (dd.mm.rr) od: 5. 1 .2011         do: 23. 9. 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. Mirka Pitrová – Ústav evropských teritoriálních studií 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: dobré 

 

Po pobytu: schopnost plynuté komunikace 
 

 
 

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní 

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

  v pokoji v domě místní rodiny,   další (prosíme upřesnit)       

 
 

 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) Během seminářů jsme 

byli ubytováni v ubytovně organizace. V době projektových dnů jsme byli ubytováni v hostelu, na 

koleji. V poslední fázi nám byl pronajat byt.  
 

 Jaká byla cena ubytování? (za měsíc) Ubytování nám bylo hrazeno organizací.  

 
 Jaké byly možnosti Vašeho stravování (příspěvek na stravování apod.)? Během seminářů bylo jídlo 

zajištěno organizací přímo v menze. Během projektových dnů si každý hradil jídlo samostatně. 

 

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

tipy)? Nejlepší je vlakové spojení z Prahy do Výmaru, většinou s přestupem v Drážďanech. Cesta 
vychází zhruba na 80 EUR, do 90 EUR ji hradila organizace. 

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

problémy) Organizace nám zajišťovala ubytování, kde bylo možno připojit se na internet pomocí 

wifi.  

 
 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): 100 

 

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

 

Grant od jiné organizace/nadace       % 

Prostředky hostitelské instituce 80 % 

Soukromá půjčka       % 

Finanční podpora od rodičů 15 % 

Vlastní úspory 5 % 

Jiné zdroje       % 

 
 

5. Hostitelská instituce 

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

Jugengbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar, Jenaer Str. 2/4, Weimar, 

99425.  
 V jakém časovém rozmezí proběhla Vaše odborná praxe? 5.1.2011 – 23.9.2011 

 

 Na jaké pozici či jakou práci jste vykonával/a? Přesně specifikujte. Teamer projektu 

DeineWeltVonMorgen. Z počátku bylo nutno vytvořit koncept průběhu projektového 

dne. Potom jsme jezdili do středních škol a vedla jsem projektový den a pomáhala 
žákům v jejich tvorbě.  

  



 3 

 Odpovídalo Vaše pracovní zařazení předběžné dohodě s hostitelskou institucí? 

  ano,   ne 

V případě, že ne – proč?       

 
 Jaká byla Vaše pracovní doba? 8 hodin/denně 

 

 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: Kateřina Bradáčová, bradacova@ejbweimar.de.    

 
 Jaké znalosti získané studiem jste mohl/a v praxi využít? Znalosti německého jazyka, znalosti 

v oblasti současného dění  

 
 Jaké nové praktická a teoretické poznatky jste odbornou praxí získal/a? Rozšíření znalosti 

německého jazyka, znalost v oblasti trvale udržitelného rozvoje, práce s žáky. 

 

 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: 3 

(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 

 

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: 2 

(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 …): Znalost německého jazyka je určitě velkým předpokladem, protože je nutno 

vést projektový den v němčině a vysvětlovat, co se bude dít. Taky je nutno se psychicky připravit 
na různé pubertální narážky, které přicházeli od žáků. Jinak moji kolegové a vedoucí projektu byli 

velmi milí a práce fungovala spíš na přátelské úrovni. Ale na jednu stranu váhám, jestli vůbec 

existují nějaké německé kulturní standardy typu časové přesnosti, pořádnosti a perfekcionalismu.    
 

mailto:bradacova@ejbweimar.de

