
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zdravotně sociální fakulta  

 
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v Rakousku - Vídeň 

 
Únor-červenec 2019 
Anežka Mrvíková 

 
Proč vycestovat? 
O vycestování do zahraničí v rámci programu Erasmus+        
jsem uvažovala již od prváku, ale až ve druháku jsem se           
konečně rozhodla, že do toho chci opravdu jít a že chci do            
německy mluvící země. Ze začátku jsem chtěla vyjet jen na          
dvou/ tříměsíční praxi, ale po nabídce vyjet do zahraničí         
studovat jsem po krátkém zvažování do toho šla. 
Zpětně to hodnotím jako dobré rozhodnutí, ač jsem z toho          
ze začátku měla velký respekt, protože jsem si nedokázala představit studovat a dělat zkoušky              
v cizím jazyce. 
Nemám přímou zkušenost s praxí v zahraničí, ale podle vyprávění ostatních si myslím, že              
jsem měla na rozdíl od nich jednodušší a lepší možnost poznat místní lidi či kulturu. 
Proč tedy vycestovat? Já jsem to vzala i jako svojí osobní výzvu, jelikož se člověk mnohem                
lépe pozná. Překročí hranici svého pohodlí, zlepší si jazyk, pozná spoustu nových kamarádu z              
různých koutů Evropy, rozšíří si rozhled, zažije neskutečně mnoho zážitků. Takže proč            
vlastně nevyjet? 
 
Vyjet sám/ s někým? 
Já jsem se rozhodla vyjet sama, jelikož jsem z naší fakulty ani nevěděla o nikom, kdo by                 
chtěl jet na studijní pobyt do zahraničí a jsem za to vlastně i ráda. Ze začátku to bylo určitě                   
těžší, jelikož jsem úplně sama vyrazila do cizí země a vše jsem si musela zvládnout vyřešit                
sama. Díky tomu jsem se ale zase mnohem lépe a rychleji seznámila s ostatními. 

 
Co všechno zařídit před odjezdem? 
Před odjezdem je potřeba vyřídit různé papíry,       
se kterými Vám však pomůže mezinárodní      
koordinátorka na naší fakultě, takže rozhodně      
není čeho se bát. 
Kromě vyřízení Learning Agreementu,    
podepsání smlouvy, napsání testu před výjezdem      
je určitě dobré napsat všem učitelům, že jedete        
na Erasmus a domluvít se ohledně      



individuálního postupu při zkouškách a zakončení daného předmětu. Většina učitelů je ale            
velmi ochotná a tolerantní, takže není problém. 
Těžší část zařizování Erasmu je asi najít si ubytování. Já jsem skvělé ubytování nedaleko              
centra, které jsem sehnala díky kamarádce. Jinak určitě doporučuji hledat na facebooku, kde             
je velmi početná skupina lidí, kteří jsou/byli/pojedou na Erasmus do Vídně. V tu dobu, co               
budete hledat byt je velká pravděpodobnost, že někdo bude hledat náhradu za sebe na byt,               
takže se tak budete moct skvěle vystřídat. 
 
Finance 
V rámci Erasmu+ dostanete na začátku peníze, jejichž výše se odvíjí od délky pobytu a země,                
kam jedete. Já jsem dostávala přibližně 450 Eur na měsíc, z čeho dáte nejvíce na ubytování,                
které ve Vídni stojí přibližně 350-400 Eur - to nejzákladnější spolubydlení, jinak je to více. Já                
jsem ale našla bydlení za 220 Eur, takže zkuste hledat… :). Ceny v Rakousku jsou většinou o                 
trochu vyšší, ale i díky studentským výhodám a peněz o Erasmu celý pobyt není až tolik                
finančně náročný.  
 
Cesta do Vídně 
Spojení z Českých Budějovic do Vídně je skvělé a je třeba mnohem rychlejší, že cesta z ČB                 

do Brna. Já jsem nejčastěji využívala vlaky přes České         
Velenice, kde je tedy potřeba si hledat jízdenky. Jelikož         
jízdenky na každý vlak ÖBB jsou různě drahé, záleží na datumu           
a času. Takže doporučuji se podívat na jejich stránky a jízdenku           
si kupovat dopředu na konkrétní vlak. Ceny jsou už od 9 Eur,            
ale mohou stát i 30 Eur. 
Je možné ovšem jet i autobusem Flixbus, kde jedna cesta vyjde           
přibližně na 250Kč a cesty vlakem nebo autobusem trvají         
přibližně 3,5 hodiny. 

 
MHD a doprava po Vídni 
MHD ve Vídni je opravdu skvělá, síť je i díky pěti linkám metra hodně hustá a během pár                  
minut je možné dostat se z centra na okraj města a           
vyrazit do přírody. Nejvýhodnější pro studenty je       
koupit si jízdenku na celý semestr, kterou je dobré         
si koupit předem na internetu, k čemuž potřebujete        
jen číslo studenta na univerzitě ve Vídni.       
Prokazovat se poté stačí staženou jízdenkou v       
mobilu. 
Další možná doprava je na kolech - City bike,         
kterou jsem také velmi často využívala. Jelikož po        
celé Vídni je přes tisíc stanovišť s těmito koly a          
celé město je protkané cyklostezkami. Stačí si na        
webu nebo na jednom ze stanovišť vytvořit účet propojený s kreditní kartou a poté se               



vždycky přihlásit a vybrat si kolo. První hodina        
jízdy je zcela zdarma a další hodiny jsou za         
jedno euro, takže je to fakt levné. Díky aplikaci,         
která Vám najde nejlepší cyklostezky a ukáže       
nejbližší kolostav, se nemusíte bát, že se někde        
ztratíte. 
Další možnost jsou elektrické koloběžky, které      
ve městě potkáte na každém rohu. Ty si pomocí         
aplikace odemknete a jejich půjčení vyjde      
přibližně 9 Eur na hodinu. 
  

Studium na FH Campus Wien 
Fachhochschule Campus Wien je moderní škola nacházející se na okraji Vídně, kde je možné              
studovat velké množství oborů. Já jsem zde studovala sociální práci. 
Týden před začátkem školy jsme měli tzv. Orientierungs Woche, kde jsme se poznávali mezi              

sebou, seznamovali jsme se s     
univerzitou, s městem se svými     
Buddy apod. Každý kdo jel na      
Erasmus měl za možnost dostat od      
univerzity svojí/svého Buddyho,   
která mi byla po celou dobu      
pobytu k ruce a pomáhala mi řešit       
různé problémy, otázky… 
A Škola?  
Výuka je rozdělena na semináře a      
přednášky podobně jako na naší     
fakultě. Ty semináře bývají ale     

více intenzivnější i díky tomu, že je na ně větší časová dotace, takže trvají přibližně 3 hodiny.                 
Zároveň ale člověk není tolik přehlcen školou a nemusí doma dělat téměř žádné písemné ani               
jiné práce, jelikož na to je vždy prostor ve škole a to včetně přípravy na zkoušky. Na zkoušky                  
jsem se toho opravdu nejvíce naučila na seminářích a doma jsem si to poté jen zopakovala. 
Zkoušky probíhaly celý semestr a ne jen ve zkouškovém období a byly zakončeny buď              
písemnou formou, nebo ústní nebo formou teamteaching apod. 
Co se týče jazyku, tak jsem měla velké obavy a to hlavně ze zkoušek v němčině. Učitelé se                  
mě ale snažili hodně podporovat a často se mě ptali, zda jim rozumím, jestli zvládám               
vídeňsku dialekt, takže jsem měla od nich velkou podporu. Zkoušky jsem tedy zadarmo             
nedostala, u něčeho jsem si musela dost máknout, ale dalo se to zvládnout. 
 
Jídlo 
Využívala jsem celkem často velký     
výběr menzy na univerzitě FH     
Campus Wien, kde se ceny     



jídlapohybovaly od 3,60 Eur a výš.A zakoupit zde bez objednání bylo možno jak obědy, tak i                
večeře. V Campině, což je taková kavárna bylo také možné koupit obědy v podobě burgerů,               
nebo i snídaně a různé zákusky. 
Kromě vlastního vaření jsem občas využívala třeba i bistra, kde se platí tolik, kolik za to jídlo                 
chcete dát, což obzvláště pro studenty je skvělá možnost, jak se dobře a levně najíst. 
 
Volný čas 
Ve Vídni je nespočet možností na využití volného času. Kromě velkého množství památek,             
se zde nachází i velké množství muzeí, kde jednou za měsíc je vždycky volný vstup. Každý                
měsíc jsou to jiná muzea, takže za ten semestr určitě bude mít každé muzeum alespoň jednou                
volný vstup.  

V rámci erasmu také fakulta nabízí      
Austrian Culture course, díky němuž     
jsme byly na opeře ve slavném domu       
opery, na muzikálu, v Prátru, na      
prohlídce kanalizace a spoustu dalšího. 
Na facebooku ale existuje také několik      

skupin nejen lidí na Erasmu, které pravidelně       
pořádají pikniky, párty, hiking  po okolí atd. 
 
Zakončení erasmu 
Kromě loučení se se skvělým městem a ještě lepšími         
kamarády k ukončení erasmu patří také odevzdání       

všech 
papírů. Kde je důležité včas odevzdat také       
Transcript of Records, kde musíte mít      
potvrzeno, že jste splnili min. počet kreditů,       
který je daný smlouvou. V mém případě to bylo         
18 kreditů, které se Vám přičítají ke kreditům        
na české univerzitě. Také se Vám bude určitě        
univerzita snažit uznat co nejvíce předmětů,      
takže třeba nebudete muset všechno dohánět. 
Erasmus neznamená automaticky prodlužování    
studia, když budete mít štěstí a vyučující v ČR         
Vám vyjdou vstříc, tak to třeba zvládnete, já        
jsem toho živoucí příklad. A když jsem to        
zvládla já, tak to zvládnete rozhodně i vy! 

 



V každém případě mohu Erasmus rozhodně jen doporučit! I když to vždycky nebylo             
jednoduché, někdy jsem se chtěla na všechno vykašlat, tak to stálo za to a byla to velká                 
zkušenost, která se v životě nikdy neztratí. 
Tak Vám přeju hodně sil a rozhodně vyražte, dokud můžete! 


