
Studijní stáž českých studentů na TU Chemnitz 2019/2020 

 

V říjnu 2019 spakovalo 10 českých studentů kufry a odjelo plnit studijní povinnosti na TUC do Německa. 

Po příjezdu do Chemnitzu je přivítala pověřená osoba za projekt Dr. Alexander Stäuber. Předal jim 

‚letový plán‘ (rozvrh hodin) a slíbil, že vše je zařízeno. Uvítací prezentace tomu jen nasvědčovala. 

Studenty čekala spousta papírování, se kterým jim pomáhala česká studentka Vanessa, jež bydlí 

v Chemnitz již několik let a na tamní univerzitě  také studuje. Vanessa se studenty udržovala kontakt 

po celou dobu jejich pobytu a několikrát se vzájemně navštívili. 

Studentské služby se jevily skvěle. Paní na studijním oddělení působila z počátku velice přísně, ale 

později se ukázalo, že má z českých studentů spíše legraci z důvodu jejich obliby chodit všude společně. 

Z celého areálu nejraději studenti navštěvovali kantýnu, kde se (téměř) vždy dobře a hodně najedli. 

Jako správní Češi neodmítli nikdy nic, co bylo studentům nabízeno zadarmo (pivo, noviny, slevové 

kupony, káva, šampony, …). Velice výhodné bylo, že studenti měli MHD zadarmo a jezdili na 

studentskou kartu, což využívali velice často zejména na nákup nebo výlet do centra.  

Největším zážitkem byl pobyt na koleji. Dívky bydleli společně s 2 děvčaty z Číny (pojmenovaly si je 

Chen a Chen) a kluci obývali svůj kolejní byteček spolu s Indem a Íráncem (Axi a Sia). Každý měl v bytě 

k dispozici svůj malý soukromý pokojíček a společné prostory (kuchyň + obývák, koupelnu). Kolejní 

život byl pestrý a plný nových zážitků. 

 

Kolejí se zpravidla linula vůně česneku a kari. Chlapci se hned po nastěhování vrhli do generálního 

úklidu a nastavili sobě i svým spolubydlícím hygienická pravidla. Nestudující Asiaté často čekali venku 

před kolejí s velkým kufrem a čeští studenti jen tiše pozorovali, jak se z koleje stává indická ubytovna... 

Tento problém také na vlastní kůži řešili i kluci obývající jeden byt s Axim. Dívky nabyly v průběhu 

pobytu mnoho poznatků o Číňankách – Číňanky srandovně běhají, místo budíku poslouchají kočičí 

mňoukání a stále vaří. Jejich kuchyni české dívky i několikrát okusily a byl to opravdu gurmánský zážitek. 

Odmítly pouze slepičí pařáty. Studenti se po chvíli skamarádily s ‚Hausmastrem‘, který jim pomáhal 

s drobnými opravami a společně s deratizátorem chodil pravidelně likvidovat mravence Faraona. 

Naštěstí si ho domů nikdo nepřivezl! 



Ve volném čase studenti chodili na nákup, obdivovali atmosféru vánočních trhů, sportovali nebo jezdili 

na výlety do okolí (do Drážďan, do lesa na houby, …).  

 

Pořádání ‚Multi-kulty‘ večerů patřilo k velice oblíbeným činnostem. V klučičím bytě se nejednou sešli 

Češi, Němci, Číňanky, Íránci a Ind a všichni společně jedli, pili a debatovali nad vším možným. 

Studium bohužel tak zábavné nebylo, protože, jak studenti po rozkoukání zjistili, Němci na ně přípravu 

značně podcenili. Studijní náplň spočívala zejména v teorii, na což ze Západočeské univerzity nejsou 

tolik zvyklí. Zábavný studijní program se spoustou praxe zůstal jen v mysli studentů. Studenti ze ZČU 

byli hozeni tzv. do studené vody, chodili na cvičení, semináře a přednášky s místními studenty a výuka 

probíhala v jejich rodném jazyce, což v předmětech jako Biomechanika a Neurofyziologie bylo velice 

náročné.  



Studenti se celý semestr potýkali s tím, že se snažili přimět německé kantory k rychlé změně celého 

systému. Uvědomovali si, že tímto způsobem bude velice těžké splnit zápočtové požadavky. Bohužel 

od začátku nikdo neznal podmínky plnění předmětů, s každým týdnem se podmínky plnění měnily, ale 

nikoli do konečné podoby. Improvizace německé straně moc nešla.  Až v posledním  

týdnu semestru stanovili, jak vlastně budou závěrečné zkoušky pro české studenty vypadat. Po 

dlouhém vyjednávání mezi ZČU a TU Chemnitz, byli i tak studenti nuceni odchodit odborné předměty 

společně s rodilými Němci a ke kompromisu mezi katedrami na TU Chemnitz došlo až na konci jejich 

stáže. V celkovém kontextu ale studenti studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“ 

hodnotí výjezd jako obrovskou a přínosnou zkušenost a díky týmové práci a dobře navázaným vztahům 

s německými studenty úspěšně studium absolvovali.  

 


