
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 
 

Omlouvam se za absenci diakritiky, nemam moznost psaz z ceskeho pocitace. 
 
Akademický rok a semestr výjezdu: 2014/15 ZS a LS 
 Studijní obor na FHS:  
Evropske kulturni a duchovni dejiny 
Název zahraniční univerzity: Universität Konstanz 
 
Fakulta na zahraniční univerzitě: Soziologie und Geschichte 
 
 
Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a? 
 
Ano, neni v tom zadny problem. Na danou fakultu jsem byl zapsan ciste z duvodu administrativnich (abych 
nekde byl) a predmety jsem si mohl volit opravdu jakekoliv (samozrejme s tim omezenim, ze je schvali muj 
garant oboru). Ze strany Kostnicke univerzity mi vsak byla dana absolutni svoboda. Ja sam jsem se 
pohyboval pouze v oboru literatury (ano, pridelena fakulta je zvlastni...). 
 
Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
 
Nevyzaduje. 
 
Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
 
Nevim o tom. 
 
Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech 

atp.: 
 
 
http://www.studium.uni-konstanz.de/lehrveranstaltungen/ - zde lze nalezt seznam predmetu i bez prihlaseni 
 
http://www.uni-konstanz.de/ - samozrejme server samotne univerzity 
 
http://www.international.uni-konstanz.de/internationale-studierende/international-student-
support/studienvorbereitende-programme/ - GoKonstanz kurs (zminuji nize) 
 
http://www.hsp.uni-konstanz.de/hspkn-aktuelles/ - seznam moznych sportu pro studenty 
 
 
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
 
Domnivam se, ze to hodne zalezi na pristupu studenta. Jsou tu samozrejme ony vyhlasene “erasmacke 
predmety” typu “Literatura ve filmu”, kde vlastne je nutne proste jen byt pritomen. Vyjma toho jsou tu vsak 
z mensi casti velke prednasky velmi podobne vyuce na FHS, kde se prubezna prace predpoklada, ale nikdo ji 
nekontroluje (pokud vsak student nedochazi na nabizene pridruzene tutorialy s doktorandy, kde se prave tyto 
prubezne texty probiraji). Tak ci tak jsou tu vsak predevsim seminare, kde se predpoklada nejen soustavna 
prace z hodiny na hodinu(a to obvykle nemaleho rozsahu), ale i aktivni ucast na hodinach pro nas ceske 
studenty obvykle velmi nezvykla. Pokud vsak clovek prilis nepreceni sve jazykove schopnosti (a tedy je na 
miste, kde se muze plnohodnotne zapojit) jsou mu z me vlastni zkusenosti studenti i pedagogove napomocni. 
Celkove bych studium hodnotil jako o trochu narocnejsi, ale hodne to zavisi predevsim na tom, jak je student 
zvykly komunikovat a cist v prislusnem cizim jazyce.
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Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
 
Zaverecne testy k prednaskam se daji prirovnat k obvyklym testum na nasi fakulte (byt obvykle jsou 
prisnejsi). Jinak to vsak hodne zavisi na tom, jakou obtiznost predmetu (a s tim souvisejici kreditove 
ohodnoceni) si clovek zvoli. Ziskat tri kredity ze seminare znamena aktivne se ho ucastnit ( a nemit vice jak 
3 absence) a mit jednu prezentaci. Seminar za 6 kreditu vsak znamena jeste navic napsat cca 10 strankovou 
esej na tema, jez by mel schvalit vyucujici a tyto akademicke prace nejen ze vyzaduji znacne narocnou 
pripravu, ale i jejich finalni podoba je docela narocne hodnocena. Napsat kuprikladu takove tri eseje za 
zkouskove obdobi neni vubec snadna prace... Proto i narocnost zkousek hodnotim jakozto narocnejsi ve 
srovnani s FHS. 
 
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na 

FHS? 
 
Pozitivne urcite hodnotim daleko vetsi aktivni ucast studentu, vysokou uroven vyuky, take nesmim 
opomenout profesionalni uvedeni pro studenty z Erasmu -k tomu vsak je nutne absolvovat jazykove-
pripravny mesicni pobyt Go-Konstanz, ktery nesmirne doporucuji(je vsak treba si ho priplatit za 300 euro)! 
Nelze take nezminit temer pohadkove prostredi (univerzita je vlastne vprostred lesu nad Bodamskym 
jezerem s vyhledem na Alpy) a privetivost a otevrenost mistnich zdaleka nejen z univerzity. 
Nesmirne pozitivne (byt na okraj) je treba zminit sirokou nabidku sportu, kde si opravdu kazdy vybere, a to 
obvykle za maly peniz (a to i na nase pomery). 
Negativne musim hodnotit absenci pro mne autentickeho studentskeho zivlu. Jsem-li schopen to po svych 
zkusenostech posoudit, domnivam se, ze zde neexistuje zadna ona jasna dichotomie, jaka se u nas tak jasne 
projevuje ve dvou Majalesech (coz je asi dobre i spatne). Vsechno tak nejak dobre funguje, dokonce i to 
propojeni ekonomickeho sektoru a univerzity tu asi neni nijak hruzostrasne a tak vse zustava v 
jakemsi..ehm... nudnem stredu. Studentska subkultura mi tu chybi. 
A pozitivne i negativne bych hodnotil koncepci studia. Chodil jsem napriklad na seminar o Hamletovi – cast 
seminare spociva v cteni hry samotne, druha tretina v literarnich navratech a treti v ruznych interpretacich. 
Seminar nemusi nutne vypadat takto, ale typicke je, ze obvykle na zaklade jednoho zasadniho textu se 
cloveku rozevre siroka sit dalsich textu i moznych nahledu na jeden a tentyz text, a tak se s danou latkou 
setka skutecne dukladne. Tato “dukladna zastaveni” vsak nevyhnutelne souvisi s necim pro studenta FHS 
nezvyklym, totiz ze neni zadny zavazny kanon evropske tradice. Student tak i v literature muze byt skvelym 
znalcem dila Jamese Joyce a zaroven cela antika pro nej muze znamenat jen jakousi bizarni epochu 
zapadanou prachem. Musim priznat, ze v teto veci jsem jasne na strane FHS, ale zaroven je nutne dodat, ze 
ma-li student skutecne obsahnout tento evropsky kanon, je to nutne na ukor hlubsiho vhledu, vsechno je to 
tak “letem svetem”. Proto se domnivam, ze je obzvlaste pro studenta FHS zkusenost tohoto zcela opacneho 
pristupu cenna, nebot tak lepe porozumi i sve domovske fakulte. 
 
Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
 
Jak jsem uz zminil, urcite se prihlasit na GoKonstanz kurs.  
Dat si pozor na bydleni, nebot k bydleni na koleji je treba se znacnym predstihem slozit dosti zavratnou 
zalohu 500 euro. Jine moznosti ubytovani opravdu neni snadne najit.  
 
Kontakt (pokud uvedete, budou se na vás moci obrátit studenti s dalšími dotazy): 

 
Děkujeme za vyplnění! 

 
Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu. 

 
Vyplněný dotazník zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. 
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