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Zkušenosti z cest jsou cennější
než hmotné statky
Mobilitní programy umožňují studentům získat nenahraditelné zkušenosti. Zdeněk Eliáš,
student Fakulty ekonomické, si pro svůj studijní pobyt vybral univerzitu ve Finsku, kde
strávil celý akademický rok. Odjížděl s představou, že se naučí mluvit finsky. Nakonec se
podle svých slov zvládl naučit jen základní slovíčka, mimo jiné i název své univerzity Hämeen ammattikorkeakoulu. Přečíst dokázal ve finštině všechno, rozuměl ale jen některým slovům. Finové však prý chválili jeho přízvuk.
Co se vám dnes vybaví, když se řekne Finsko?
Asi klid, rozhodně ne stres, a také velká míra respektu
napříč celou společností. Samozřejmě to mám trochu
zkreslené.
S touto představou jste tam i odjížděl?
Já si vždycky všechno studuju předem, takže jsem si
toho o Finsku přečetl hodně dopředu. A to i včetně
historie země. Počítal jsem s tím, že lidé budou klidnější, nebudou se tolik za ničím hnát, ale zároveň budou
i chytří. Mají výrazně sociálnější stát, než máme my,
a k tomu jdou se Západem. Všechno tam dohromady
funguje, to se mi líbí. V tomhle ohledu se moje představy od reality příliš nelišily. Co se ale lišilo, byla moje
představa o tom, jak se stanu „součástí Finska”. Představoval jsem si, že nebudu jen ve společnosti studentů
Erasmu a nebudu žít v téhle bublině. To se mi úplně

nepodařilo. Až necelé dva měsíce před mým odjezdem
jsem se spřátelil s Finy.
Čím to? Nebyla příležitost?
Věděl jsem předem, že Finové nejsou tolik otevření,
až by se dalo říct, že jsou plaší. Ale některé věci mě
překvapily. Běžně se stává, že když se někde bavíte
s Finem a druhý den ho potkáte, on vás nepozdraví.
Ne proto, že by si na vás nepamatoval, ale necítí tu
potřebu. Nepotřebuje vůbec vést nezávaznou konverzaci. Jeden učitel nám to vysvětloval na rozdílu mezi
broskví a kokosem. Češi se podobají spíše broskvím.
Máme měkkou slupku, snadno začneme s neznámými
lidmi mluvit, jádro je ale tvrdé, o osobních problémech nemluvíme snadno. Ve Finsku je těžké se dostat
přes vrchní tvrdou krustu, když se to ale podaří, je
běžné, že vám třeba bez obav svěří dítě na hlídání.
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"Dokonce i nemluvní Finové se v sauně
rozpovídají."
Ke studentskému životu patří velkou měrou alkohol. Jak dostupný ve Finsku je?
V tomhle ohledu je to hodně smutná země (smích). Alkohol, s výjimkou piv do určité výše procent alkoholu,
se dá koupit jen ve státních obchodech. Ty jsou ale otevřené jen přes týden a v sobotu, myslím, jen dopoledne.
Paradoxní je, že Finové si alkohol vyrobený u nich jezdí
kupovat do Estonska, kam se vozí a kde je levnější.
V zemi je prý poměrně hodně alkoholiků, já jsem si
všiml, že řada Finů místo pití alkoholu chodí do sauny.
Ty jsou pro ně velmi důležité, a dokonce i nemluvní
Finové se tam rozpovídají. Když se zve návštěva domů,
automaticky se rozdělá sauna. K jejich kultuře sauna
zkrátka patří, já jsem se tam chodil saunovat dvakrát
týdně, jelikož jsme měli saunu přímo na koleji.
Dá se vystačit s grantem, který student dostává?
Je pravda, že Finsko je drahé. Jen s grantem by se asi vyžít
dalo, ale člověk by nemohl cestovat a musel by šetřit.
Měsíční grant je 500 eur, za sdílené ubytování jsem platil
140 eur, v jiných městech se platil ale třeba dvojnásobek.
Měsíční jízdné za autobus je 60 eur, já jsem většinu roku
jezdil na kole. Ke grantu jsem měl ještě nějaké peníze
od rodičů a hlavně jsem po celou dobu pracoval. Dělám
grafiku, kterou můžu dělat odkudkoliv. Díky tomu jsem si
mohl dovolit jezdit i na výlety. Navštívil jsem Petrohrad,
Tallinn, v rámci předmětu Global Fashion Business jsem
byl týden v Kodani na akci Fashion Week. Týden jsem
strávil i ve Stockholmu, kde jsem byl o den dřív, než se
tam odehrál teroristický útok na ulici Drottninggatan.
Když jsem se vrátil do Hämeenlinny, zapnul jsem počítač
a dozvěděl se to.
Jaký to byl pocit?
Hodně zvláštní. Došlo mi, jak blízko jsou útoky, které
jsem vídal jen v televizi. Překvapilo mě, že jsem ale
vlastně neměl s kým o tom ve Finsku mluvit. Nikdo
tu potřebu neměl. Prostě se to stalo. V ten moment
jsem si uvědomil, že něco takového by se v Čechách asi
neodehrálo.
Lišila se hodně výuka na tamní univerzitě od té
české?
Ten rozdíl byl výrazný. Například když jsem si zapisoval
předměty pro první semestr, netušil jsem, že dva ze tří
se vyučují online přes WebEx. Do školy jsem kvůli nim
skoro nemusel. Zajímavější pro mě z tohohle pohledu

byly předměty druhého semestru. Celkově je ale výuka
jiná, učí se projektově, a díky tomu jsou finští absolventi na praxi připraveni výrazně lépe než my. Finové třeba
byli hodně překvapení, že se učíme nazpaměť vzorce.
Oni všechny takové informace hledají na internetu. Je
ale pravda, že jsem navštěvoval univerzitu zaměřenou
více praktickým směrem. Ve Finsku mají totiž dva typy
univerzit — jedny klasické, na nichž se vyučuje právo
nebo ekonomie, a druhé zaměřené na Applied Science,
které jsou orientované více na praxi. V případě ekonomické fakulty to znamená důraz na byznys. Studenti
třeba probírají, jak založit start-upovou firmu, nebo se
učí na konkrétních marketingových nástrojích.
V čem vidíte hlavní přínos vašeho studijního pobytu?
Těch bude určitě víc. Člověk se naučí myslet globálněji,
mít otevřenou mysl a nemít strach. Jinak se teď dívám
na cestování, mám pocit, že hmotné statky člověku
nedokáží nabídnout tolik. Cennější je podle mě získání
nových zkušeností během cest. Přínosem je i pokrok
v angličtině. Uvědomil jsem si, že s odstupem dokážu
více ocenit přednosti naší země. A tím, že jsem byl
zrovna ve Finsku, jsem se i hodně zklidnil. I když zrovna tenhle efekt už zase pomalu vyprchává.

Zdeněk Eliáš
• 25 let
• student druhého ročníku magisterského studia Fakulty ekonomické ZČU, zároveň pracuje v IT firmě,
kde se věnuje marketingu
• loňský akademický rok strávil na studijním pobytu
ve Finsku, navštěvoval univerzitu v Hämeenlinně

Rozhovor

Jak vám vyhovovalo počasí ve Finsku?
To je zajímavé. Já zimu nemám rád, na druhou stranu mě něčím fascinuje. V ledu jsem našel vyloženě
zalíbení, útvary z ledu mám i jako spořič na obrazovce.
Nevadily mi ani krátké zimní dny. Jsem zvyklý pracovat
v noci a nevnímal jsem to tedy jako problém. Paradoxně hůř jsem snášel letní noci, během nichž není téměř
vůbec tma. I o půlnoci to vypadá, jako by se rozednívalo. Z toho jsem byl nesvůj. Do oken jsem si pak na
noc začal dávat i ručník, protože závěsy propouštěly
poměrně hodně světla.

Doma už to znáš
Studium v zahraničí – nenahraditelná zkušenost, zážitky na celý život, zlepšení znalosti
cizího jazyka, jiný úhel pohledu, nové možnosti, prověření sama sebe, škola samostatnosti.
To všechno přináší měsíce, které studenti stráví na zahraničních univerzitách.

Inter

S programem Erasmus+ můžete studovat na univerzitách v členských zemích Evropské unie, ale i v Norsku,
Lichtenštejnsku, na Islandu, v Turecku nebo v Makedonii. Pobyt lze absolvovat opakovaně na různých
partnerských školách, a to v celkovém součtu dvanáct
měsíců na každý studijní cyklus. Erasmus+ nabízí nejen
stáže studijní, ale i stáže praktické. V rámci programu Erasmus+ patří ZČU k univerzitám s vysokým
objemem a kvalitou zahraničních mobilit. V roce 2017
obsadila třetí místo v hodnocení Pečeť kvality, jehož
cílem je ocenit výsledky a snahu českých vysokoškolských institucí, které vysíláním na mobilitu umožňují
získat zahraniční studijní a/nebo pracovní zkušenosti
co největšímu počtu svých studentů.

Chcete studovat na univerzitách, které nejsou zahrnuty
do programu Erasmus+? Nebo máte chuť vyjet na stáž
zcela podle vlastního výběru? Vyzkoušejte program Inter
a vyjeďte jako freemover. Studovat můžete buď na škole,
s níž má ZČU bilaterální smlouvu, nebo i jinde, ovšem
pak si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem zařizujete sami. Informace o spolupracujících institucích najdete na webu kanceláře zahraničních vztahů nebo vám je poskytnou jednotlivé fakulty.
Minimální délka pobytu je třicet dní. Vyjet přitom lze
i o prázdninách a pobyt můžete využít třeba na získání
podkladů pro seminární nebo závěrečnou práci. Jestli to
bude v univerzitní knihovně v Paříži nebo při archeologickém průzkumu v Egyptě, je jen na vás. Ať už pojedete
kamkoliv, potřebné informace a rady získáte v kanceláři
zahraničních vztahů. Najdete ji v univerzitním kampusu
na Borech v budově Fakulty strojní a na webu na adrese
international.zcu.cz.
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Erasmus+

Do zahraničí s organizacemi
Na zkušenou do světa můžete vyrazit i díky studentským organizacím, jež vám pomohou
zprostředkovat zajímavou zahraniční stáž či najít letní školu.
AIESEC

AEGEE

Rozhodnout se můžete buď pro krátkodobou dobrovolnickou stáž, nebo dlouhodobou profesní stáž ve
firmách se mzdou odpovídající dané zemi.

Organizace pořádá letní univerzity v 60 různých destinacích. Jednotlivé programy jsou zaměřené na sport,
výuku cizího jazyka, rozvoj soft skills, ale i na serióznější témata, jako je evropská integrace, mezinárodní
politika, demokracie či životní prostředí.

IAESTE
Program stáží funguje ve více než 80 členských zemích.
Cílem je rozvíjet odborné a jazykové znalosti. Určen je
nejen pro studenty, ale i čerstvé absolventy. Součástí mezinárodní komunity studentů se můžete stát i přímo v Plzni.

ELSA
Vycestovat můžete na stáže v právních firmách, u soudů, ve veřejných institucích, bankách, ve firemních
právních odděleních, v poradenských firmách či v mezinárodních a evropských organizacích.

ESN
Brání vám nedostatek času, peněz nebo jiné důvody vydat se na zahraniční pobyt? Nevadí. Procvičit
si cizí jazyk, poznat odlišné kultury a najít přátele
z různých koutů světa můžete i v Plzni jako tzv. buddy – dobrovolník pomáhající přijíždějícím studentům
programu Erasmus.

