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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: EJBW- Europäische Jugenbildungs- und Jugend- begegnungsstädte 

Weimar 

Adresa: Jenaer Straße 2/4, Weimar 

Země: Thüringen, Bundesrepublik Deutschland 

Kontaktní osoba na přijímací instituci: Benjamin Schlanderer 

Délka pobytu: (dd.mm.rr) od:  (v průběhu)  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. Miroslava Pitrová, ústav ETSN 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 
 
• Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka, který jste používal/a v hostitelské zemi? 
 

Před pobytem: Neplynulý nejistý projev 
 

Po pobytu: Zlepšení především po stránce mluveného projevu, komunikativnost 
 
 
 
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní 
 
• Typ ubytování: 

  na koleji,   v bytě nebo domě společně s dalšími studenty,   v hotelu/ubytovně,        
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  v pokoji v domě místní rodiny,   další (prosíme upřesnit) během fáze v Čechách ubytování 
na koleji, německá fáze - byt s dalšími 3 studenty 
 
 

• 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) Vše zařídila hostitelská 

organizace – v Čechách ubytování na koleji VŠE v Praze (2- lůžkové pokoje, lednička, vařič, sociál. 
zařízení), v Německu ve studentském bytě (vlastní pokoj, kompletně vybavená kuchyň, společná 
koupelna) 

 
• Jaká byla cena ubytování ? Hrazeno hostitelskou organizací (za měsíc v EUR) 
 
• Jaké byly možnosti Vašeho stravování (příspěvek na stravování apod.)? Během seminářů stravování 

zajištěno společně pro všechny účastníky projektu, během projektových dní vlastní (20 EUR/ 
projektový den myšleno jako odměna) 
 

• Doprava (jaké jsou varianty dopravy z ČR na přijímací instituci, místní ceny v EUR za jízdenku, tipy) 
V Čechách – Student Agency (Plzeň – Praha), ČD, MHD Praha (jízdné proplaceno), do Německa 
vlak (Praha – Weimar a zpět 117 EUR) – veškeré jízdné proplaceno 
 

• Kde a za jakých podmínek byl přístup do knihovny, na počítač, internet (průkazky, termíny, cena, 
problémy) Vždy v místě ubytování internet zajištěn – bez problémů, 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): (jen jídlo) 
 
• V jaké procentní výši přispěla finanční podpora k pokrytí celkových nákladů:  

 
Grant od jiné organizace/nadace       % 

Prostředky hostitelské instituce 90 % 
Soukromá půjčka       % 

Finanční podpora od rodičů 5 % 
Vlastní úspory 5 % 

Jiné zdroje       % 

 
Veškeré náklady uhradila hostitelská organizace, stravování jsem platila z kapesného 

 
 
 
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 
Thüringen, Die Bundesrepublik Deutschland 
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Benjamin Schlanderer 
 

• V jakém časovém rozmezí proběhla Vaše odborná praxe? Přípravné semináře 5. - 9. 1. 2011, 3. - 
6. 3. 2011, 3. - 5. 6. 2011, 2 projektové fáze 3. 6. - 26. 6. a 5. 9. - 23. 9. 2011. 
 

 
• Na jaké pozici či jakou práci jste vykonával/a? Přesně specifikujte. Díky projektu „Tvůj svět zítřka“ 

jsem se stala členkou česko – německého týmu, náplní mé práce bylo především na základě svých 
znalostí a zkušeností pracovat s žáky na středních odborných školách a učilištích v Čechách a 
Spolkové zemi Duryňsko, hovořit s nimi o současné problematice dnešní společnosti (trvale 
udržitelném rozvoji, konzumu, migraci, změně klimatu, rasismu apod.). Projektový den nebyl pojat 
formou výkladu, naším úkolem bylo žáky pouze směrovat, aby si na své otázky odpověděli sami. 
Před zahájením první fáze jsme celým projektem sami prošli a vypracovali si svoji „dílnu 
budoucnosti“, na které byl celý projekt založen.  
 

• Odpovídalo Vaše pracovní zařazení předběžné dohodě s hostitelskou institucí? 
  ano,   ne 

V případě, že ne – proč?  
 

• Jaká byla Vaše pracovní doba? 4 projektové dny/ týden; zpravidla 8 – 14.00 
 
• Byly Vám vytvořeny adekvátní podmínky pro práci?  

  ano,   ne 
Tipy, problémy:       materiál k projektu nám zajistila hostitelská organizace, doporučuji vzít si 
vlastní notebook (internetové připojení jsme měli zajištěné) 

 
• 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,  
dalšími zodpovědnými osobami: Insa Schulze - schulze@ejbweimar.de (ubytování), 
Benjamin Schlanderer-  schlanderer@ejbweimar.de (finance)  

 
 
 
• Jaké znalosti získané studiem jste mohl/a v praxi využít? Interkulturní komunikace, základy 

komunikačních dovedností, konkurenceschopnost a zaměstnanost v Evropě 
 
• Jaké nové praktická a teoretické poznatky jste odbornou praxí získal/a? Komunikativní schopnosti, 

větší schopnost prosazení svého názoru v cizím jazyce, znalosti v řešených oblastech 
 
• Splnila odborná praxe Vaše očekávání?                                                    
      stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná 1 
 
 
 
6. Zhodnocení odborné stáže 
 
• Celkové zhodnocení odborné praxe:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 1 
 
• Posouzení akademického přínosu:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 2 
 
• Posouzení osobního přínosu:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 2 
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• 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:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 2 
 
• Doporučení budoucím studentům - stážistům (na co nezapomenout, na co se připravit, zvláštnosti 

hostitelské země …) : Před výjezdem jsem měla obavy, že se nezvládnu dobře domluvit, ale dobrý 
tým mladých lidí mě podpořil. Ocenila jsem, že pokud jsem zpočátku nechtěla prezentovat před 
ostatními, nikdo mě k tomu nenutil. Projekt mě bavil a zaujal díky své aktuálnosti, svoji tématikou 
a možností dostat se do kontaktu s mladými většinou podobně smýšlejícími lidmi a poznat nejen 
kulturu německou, ale i francouzskou nebo rakouskou díky zastoupení cizinců v projektovém 
týmu.  
Protože EJBW vytváří všemožné projekty, určitě tento nebyl její poslední, mohu jen doporučit 
dále. 
 

 
 

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. 

 

V zájmu ochrany Vašich osobních údajů bude Závěrečná zpráva před umístěním na internetové 

stránky upravena tak, že kontaktní údaje budou nahrazeny Vaším univerzitním číslem. 

 
 
 
 


