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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  

STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI  

1.9.2010-31.1.2011 

 
 

PŘED ODJEZDEM:  

Podmínkou pro přijetí na studijní pobyt bylo úspěšné absolvování konkurzu. Pro zařazení 
mezi uchazeče je nutné vypracovat motivační dopis, životopis. Konkurz probíhá formou 
ústního pohovoru. Před výjezdem jsme vyplnily řadu formulářů pro partnerskou univerzitu, 
uzavřely finanční dohodu a sjednaly si pojištění na celou dobu pobytu. Důležité je 
kontaktovat vyučující ZSF JU a  domluvit si s nimi podmínky splnění předmětů.  

 

DOPRAVA:  

Cesta do Vídně není složitá. Je možné jet vlakem. Cesta trvá asi 3 hodinky po trase České 
Budějovice, České Velenice, zde přestoupit na vlak do Vídně. Cena jízdenek (tam i zpět) činí 
přibližně 700Kč. My jsme ale využily dopravu autem. 

 

UBYTOVÁNÍ:  

Před odjezdem jsme si musely zažádat o kolej a zaplatit kauci 250 Euro. Podaly jsme 
přihlášku asi 3 měsíce před odjezdem, chtěly jsme bydlet na koleji asi za 150 Euro. Bohužel 
už byla všechna místa obsazená, spokojily jsme se s kolejí za 260 Euro. Bydlely jsme 
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odděleně. Petra obývala  apartmán s jednou studentkou z Bosny. Měly jsme každá svůj vlastní 
pokoj a společnou kuchyňku, koupelnu a toaletu. Tereza bydlela sama, měla vlastní koupelnu 
a toaletu a platila 261 Euro. Pokoje byly pěkné, vybavené postelí, stolem, skříní a židlí. Peřinu 
a polštář jsme si musely dovézt vlastní. Kuchyň také nebyla vybavena, je dobré si vzít s sebou 
vlastní nádobí. Žily jsme na okraji Vídně (20 Bezirk). Internet nebyl zahrnut v ceně, ale bylo 
možné si ho dokoupit za 5 Euro na měsíc.  

 

PO PŘÍJEZDU:  

Po příjezdu jsme musely nahlásit náš pobyt na magistrátu. Zařídily jsme si účet v bance, 
jelikož platby za kolej byly přijímány pouze z rakouského účtu. Otevření účtu stejně jako jeho 
zrušení bylo bezplatné a dokonce jsme na něm měly bonus 10 Euro. Kartu je nutné si zřídit i 
kvůli pračce. Na koleji je možné prát jen za pomocí karty. Na tuto kartu jsme si musely 
v bankomatu nabít nejméně 10 Euro přes tzv.“ Quick „,přes který bylo možné prát. Jedna 
pračka stála 1 Euro. 

 

ŠKOLA:  

Navštěvovaly jsme školu Fachhochschule Campus Wien. Tato škola je moderně vybavená. 
Velice nás zde nadchla menza. Výborně zde vaří a mají zde široký výběr. Oběd nás vyšel 
vždy tak kolem 5 eur.  Celkově jsme byly s touto školou spokojeny!! Ještě před odjezdem 
nám byly přiděleny „Buddy“ , ale musíme říci, že jsme s nimi moc spokojené nebyly. Když 
jsme je potřebovaly, tak se nám zrovna moc neozývali, a tak jsme si všechno vyjednaly 
samotné. Dále nám ještě před odjezdem přišel dopis s informacemi o životě ve Vídni. 
V dopise byly mapy, ceny MHD, kde levně nakupovat a mnoho dalšího.  Do školy jsme 
jezdily autobusem, metrem a tramvají.(U-bahn, Strassenbahn..) Cesta trvala okolo jedné 
hodiny. V září jsme si koupily Monatskarte, která stála 29,50 Euro. A od října jsme si koupily 
Semesterkarte, ta stála 128,50 Euro. 

 

 

Dále jsme si ještě před odjezdem ještě musely zvolit předměty, na které budeme chodit. Bylo 
to pro nás složité a tak nám s tím po příjezdu do Vídně pomohla paní Dostál.  

 

Vybraly jsme si tyto předměty:  

� Kommunikation und Gesprächstraining - tento předmět nás vyučovala paní Dostál a byl 
veden formou skupinové práce. 
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� Handlungsfelder der sozialen Arbeit -na tento předmět nás chodilo hodně a byl veden 
formou přednášek.  

� Methoden der sozialen Arbeit im Überblick -tento předmět byl těžký, ale hodně přínosný 
a hodně jsme se toho dozvěděly   a ukončily jsme ho písemným testem jako ostatní 
spolužáci. 

� Psychoanalyse -na tento předmět jsme četly články a pak je prezentovaly před třídou, dále 
skupinové práce 

� Akutsituationen im Gesundheit --tento předmět obsahoval jak teoretickou , tak praktickou 
část. Dělaly jsme zkoušku formou písemného testu, pak formou skupinové práce a 
praktická část. 

� Offene Kinder- und Jugendarbeit -chodily jsme do různých zařízení a dělaly jsme 
skupinové práce. Na konci jsme psaly protokol o vybraném zařízení. 

� Jugendarbeit, sexuelle Minoritäten, Gender related problems SE -tento předmět byl 
formou přednášek a psaly jsme každý dva příspěvky na vybrané téma. 

� Sozialpädagogische Grundlagen -tento předmět probíhal někdy formou přednášek, někdy 
formou skupinové práce. Na konci jsme psaly seminární práci.  

� Sozialpädagogik -tento předmět probíhal formou skupinové práce a byl pro nás hodně 
náročný. 

� Intensivdeutschkurs a Deutschkurs während des Semesters -tyto dva kurzy byly pro nás 
velice přínosné. Učila nás Edith, která byla naprosto úžasná. Vše nám výborně vysvětlila a 
dovoluji si říct, že nás spoustu věcí naučila. Tyto kurzy jsme navštěvovaly 3 Češky, 3 
Slováci a 1 Fin. Doporučujeme chodit na nějaké německé kurzy!!! 

 

Musely jsme dosáhnout minimálně 18 kreditů, abychom nemusely vracet stipendium. My 
jsme naštěstí získaly 23 kreditů.  

 

FINANCE:  

Dostaly jsme 431 eur na měsíc. Měly jsme drahou kolej, tak jsme si musely něco financovat 
ze svých ušetřených peněz. Výběry z bankomatů jsou drahé, tak je lepší si vybrat větší částku 
najednou a v obchodech platit kartou. Některé potraviny jsou u nás levnější, některé dražší. 
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VÍDEŇ ZAJÍMAVOSTI:  

Vídeň je krásné město s velkou nabídkou kulturního, sportovního, studijního vyžití. Je dobré 
si koupit dobrého průvodce. Ukázal nám spoustu krásných památek. My jsme navštívily např. 
zámek Schönbrunn s nádhernými zahradami, skleníkem a zoo, Prátr, Stephansdom, Belveder, 
Karlskirche, Hofburg atd. Snažily jsme se projít velkou část Vídně. Byly jsme památkami 
Vídně nadšeny. Obzvlášť vánoční trhy byly překrásné. Podél Dunaje je cyklostezka, kde se dá 
jezdit na kolečkových bruslích nebo na kole. Ve Vídni je možné si skoro na každé zastávce 
půjčit kolo. První hodina je zdarma, za další hodinu se připočítává Euro. K půjčení kola je 
důležité mít kartu a mít na ní nabitý „Quick“, který jsme už výše zmiňovaly. Vydaly jsme se i 
na pěší túru na Kahlenberg, bylo to skvělé. Dále doporučujeme plavecké bazény. Pro studenty 
existuje ve Vídni organizace USI, která zajišťuje mnoho sportů-např. volejbal, aerobik atd. 
Sporty jsou za semestrální poplatek, který není nijak vysoký. Co se týče kaváren, tak 
vyhlášená kavárna ve Vídni je kavárna Havelka, která se nachází nedaleko Stephansdomu.  

Noční život ve Vídni je také rozmanitý. Nejdříve jsme se chodily bavit do barů, které nebyly 
zrovna nejlevnější. Později nám na koleji otevřeli klub, tak jsme se chodily bavit tam za 
přístupné ceny. 

 

 

Karlskirche                                                         Hundertwasserhaus 

 

 

Donau                                                          Zoo 
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       Vídeňská kola                                            

                                             

 

Prater                                                         Schönbrunn 

 

ZÁVĚR: 

Tento studijní pobyt je pro nás nezapomenutelnou životní zkušeností. Všem doporučujeme!!! 
Naučily jsme se spoustu nových věcí, našly nové přátele. Máme mnoho krásných vzpomínek 
a zážitků. Jsme rády, že jsme se mohly tohoto studijního pobytu zúčastnit.  

Před odjezdem do České republiky se nezapomeňte odhlásit z magistrátu a zrušit účet 
v bance. 

 
 

     PETRA MÜGLOVÁ      TEREZA ZAPLETALOVÁ    
     miglinka@seznam.cz  &  t.zapletalova@seznam.cz   
 


