
Závěrečná zpráva z pracovní stáže realizované 
v programu ERASMUS+ 

 
 

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

na Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky 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 česko-německých areálových studií a germanistiky 

Akademický rok: 2018/19 

Kontaktní osoba na vysílající VŠ: Jan Václav König, M.A. 

Přijímací instituce: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer 

Jugendaustausch Tandem 

Adresa: Maximilian Straße 7, Regensburg 93047 

Země: Spolková republika Německo 

Kontaktní osoba na přijímací 

instituci: 
Thomas Rudner, vedoucí koordinačního centra Tandem, 

Thomas.rudner@tandem-org.de 

Délka pobytu: (den měsíc rok) od: 1. 7. 2018      do: 30. 9. 2018     

  

 

2. Příprava pracovní stáže 
 

 Kde jste získal/a informace o pracovní stáži: 

  zahraniční odd. domácí VŠ,   od ostatních studentů,   hostitelská instituce, 

  internet,   jiné zdroje (prosíme upřesnit) O možnostech stáže mě informovala paní 

doktorka Pitrová, bývalá tajemnice Ústavu česko-německých areálových studií a následně 

pan magistr König. Konkrétní praktikantské místo jsem si ale našla sama na internetu. 

 

 Myslíte si, že pracovní stáž byla: 

 příliš krátká,    příliš dlouhá,    přiměřená  

 

 Jste první z rodiny, kdo pracoval v zahraničí? 

  ano,   ne 

 

 Jaký byl komunikační jazyk v hostitelské instituci? německý + český  

 

 

 

 Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka, který jste používal/a v hostitelské zemi? 
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Před pobytem: nebyla jsem zvyklá na každodenní komunikaci v němčině  

Po pobytu: rychlejší reagování, lepší porozumění v němčině  

 

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)       

 

 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) Velmi pěkný 

pokoj – pro jednu osobu ideální velikost, vlastní kuchyňský kout a vlastní sociální zařízení. 

V kuchyni k dispozici lednička + vařič, jinak nádobí vlastní. Další zařízení pokoje – postel 

(je nutné mít vlastní peřinu a polštář), skříň, psací stůl, malý jídelní stůl, rychlé připojení na 

WiFi. Ve sklepě k dispozici pračka se sušákem na prádlo.  

 

 Jaká byla cena ubytování? 290 (za měsíc v EUR) 

 

 Jaké byly možnosti Vašeho stravování (příspěvek na stravování apod.)? Převážně vlastní 

stravování. Příspěvek na stravování jsem nedostávala.  

 

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

jízdenku, tipy) Na stěhování je nejlepší zajistit si odvoz autem, protože množství věcí na tři 

měsíce je velké. Pokud se během praxe chcete podívat domů, tak existují tyto varianty. 

Flixbus: Český Krumlov -> Regensburg, ca 8 hod. cesty, přestup v Pasově, cena do 20 EUR, 

nebo vlakem – ČK -> Reg., ca 5,5 hod. cesty, 3 x přestup, cena min 50 EUR / Blablacar do 

Pasova a následně do Reg, min 15 EUR. 

 

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

cena, problémy) V hostitelské organizaci mi byl přidělen vlastní pracovní počítač. Do 

městské ani univerzitní knihovny jsem nepotřebovala chodit. 

 

 Uznává přijímací instituce české cestovní zdravotní pojištění?    ano,   ne 

 

 

4. Finanční podpora, náklady, celkové zkušenosti 
 

 Celkové finanční náklady na pracovní stáž (průměrná částka na měsíc v EUR): 670 

 

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

 

Erasmus+ grant 70 % 

Grant od jiné organizace/nadace       % 

Zdroje domácí VŠ       % 

Prostředky hostitelské instituce 30 % 
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Soukromá půjčka       % 

Finanční podpora od rodičů       % 

Vlastní úspory       % 

Jiné zdroje       % 

 

 Výše přiděleného grantu Erasmus+ (částka na měsíc): 500 

 

 V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus+ ? 1 

 

 Jakým způsobem Vám byl grant Erasmus předán: 

  převodem na účet zřízený v ČR,   převodem na účet zřízený v zahraničí  

 

 

5. Hostitelská instituce 
 

 V jaké instituci proběhla Vaše pracovní stáž? Uveďte adresu a kontaktní údaje.  

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem 

Maximilian Straße 7, Regensburg 93047 

Spolková republika Německo 

tandem@tandem-org.de 

 

 V jakém časovém rozmezí proběhla Vaše pracovní stáž? 1. 7. 2018 – 30. 9. 2018  

 

Na jaké pozici či jakou práci jste vykonával/a? Přesně specifikujte (minimálně na odstavec). 

Praktikantka. Neměla jsem přesně přidělenou pozici, plnila jsem úkoly ze všech oblastí, 

kterými se Tandem zabývá – předškolní oblast, odborné praxe, mimoškolní oblast. Náplň 

práce: Překlady z němčiny do češtiny / korektura již hotového českého překladu, statistika 

- účast na seminářích, práce s adresami v kontaktní databance Tandemu, odborné rešerše k 

různým tématům – občanské vzdělávání v ČR, památná místa v ČR a v SRN, česko-

německá školní partnerství, dále pomoc s přípravou semináře v Hofu – předškolní oblast, 

pravidelné zveřejňování příspěvků na facebookové stránce Tandemu, pomoc 

s administrativou – hromadná rozesílka dopisů, public relations. 

 

 Odpovídalo Vaše pracovní zařazení předběžné dohodě s hostitelskou institucí? 

  ano,   ne 

V případě, že ne – proč?       

 

 Jaká byla Vaše pracovní doba? Měla jsem plný pracovní poměr určený pro praktikanta – 35 

hodin týdně. Pracovní dobu jsem si volila podle sebe, nejčastěji od 8.30 do 17.00. Důležité 

bylo, že jsem na konci praxe neměla žádné minusové hodiny. 

 

 Byly Vám vytvořeny adekvátní podmínky pro práci?  

  ano,   ne 

Tipy, problémy:       

 

 Byla za průběh Vaší pracovní stáže zodpovědná konkrétní osoba v hostitelské instituci? 

  ano,   ne 

      Kontakt na tuto osobu: Thomas Rudner, vedoucí koordinačního centra Tandem,  

            Thomas.rudner@tandem-org.de 

 

mailto:tandem@tandem-org.de
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 Jaké znalosti získané studiem jste mohl/a v praxi využít? Jaké předměty absolvované 

v průběhu studia Vám během stáže pomohly?  Znalosti získané absolvováním předmětů 

německé morfologie, politologie a historie německy mluvících zemí.  

 

 Jaké nové praktická a teoretické poznatky jste pracovní stáží získal/a? Podrobně jsem 

zjistila, jak organizace Tandem funguje a jakými oblastmi se zabývá. Dále jsem si upevnila 

především počítačové dovednosti – Word, Excel, editace webu.  

 

 Splnila Vaše pracovní stáž Vaše očekávání?: 1 

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

 

 

6. Zhodnocení pracovní stáže 
 

 Celkové zhodnocení pracovní stáže realizované v programu Erasmus+: 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 pracovní stáže s nějakými závažnými problémy? 

  ano,   ne 

V případě, že ano, prosíme upřesnit:       

 

 Myslíte si, že před a během Vaší pracovní stáže Vám byla poskytnuta odpovídající podpora 

ze strany domácí VŠ?: 1 

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

      Co jste zejména postrádal/a? 

 

 Myslíte si, že před a během Vaší pracovní stáže 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 "erasmovským" studentům (na co nezapomenout, na co se připravit, 

zvláštnosti hostitelské země…): Zjistěte si, jaké dokumenty musíte vyplnit před praxí a po 

praxi. Learning Agreement zašlete přijímací organizaci v předstihu. Před začátkem praxe 

začněte včas s hledáním vhodného ubytování, pokud ho nemáte zajištěno od přijímací 

organizace. Během praxe dbejte na to, že Němci jsou svědomití a pracovití. Snažte se proto 

své úkoly plnit co nejrychleji a zároveň dobře. 

 

 Návrhy na zlepšení systému programu Erasmus+: Zpřehlednění smlouvy LA - pro přijímací 

organizaci může být matoucí se v tolika informacích vyznat. Ve smlouvě jsem proto musela 

přesně označit řádky, které má přijímací organizace vyplnit. Pro některé organizace je to 

poprvé, kdy přijímají praktikanta skrz Erasmus+. 
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Poznámky: 

 

Vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy z pracovní stáže je podmínkou k získání stanoveného 

počtu kreditů z předmětu UAG/JIZ, UAG/OP, UAG/KZV. Po kontrole úplnosti údajů bude 

zpráva umístěna na webových stránkách Ústavu česko-německých areálových studií a 

germanistiky FF JU v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 


