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Erfahrungsbericht – Sprachkurse und Sommerschulen in Bayern  

Sprachkurs/Sommerschule: KU Summer School 

Einrichtung: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Zeitraum und Ort: 17.07. – 06.08.2022, Eichstätt 

 

Díky podpoře BTHA jsem měla příležitost zúčastnit se v termínu 17. 7. - 6. 8. 2022 programu 

Internationaler Sommerkurs 2022 pořádaném katolickou univerzitou v bavorském Eichstättu. 

Jednalo se o intenzivní jazykový kurz pod vedením zkušených pedagogů a rodilých mluvčích. 

Tento program jsem si vybrala proto, že v rámci svého doktorského studia na Evangelické 

teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze potřebuji zdokonalit své znalosti německého 

jazyka, abych mohla studovat odbornou literaturu a připravit se ke zkoušce. Samotné 

prostředí klidného města a nevelkého univerzitního kampusu, kde je vše snadno dostupné, 

společně s výborným ubytováním v kněžském semináři pro mě bylo rozhodně dobrou volbou 

a poskytlo mi příležitost věnovat se intenzivně studiu. 

Kromě dopolední výuky orientované především na gramatiku byly součástí programu 

odpolední lekce zaměřené na bavorskou kulturu, čtení a konverzaci – celkem tedy 81 hodin 

výuky, které jsem absolvovala bez absence. Kromě toho jsme si měli vybrat dva volitelné 

workshopy, z nichž jsem zvolila jeden o německé hudbě a druhý zaměřený na výslovnost. 

Zejména druhou zmíněnou dílnu jsme mnozí považovali za velmi praktickou a přínosnou. Kurz 

zahrnoval i dvě povinné exkurze (Bamberg a Ingolstadt), filmový večer a interview s někým z 

města, které jsme následně prezentovali ostatním. Protože struktura rozvrhu někdy 

zahrnovala i tři bloky výuky denně a domácí úkoly, věnovali jsme se němčině opravdu 

intenzivně. Uvítala bych ovšem více času na samostudium. Možná i vzhledem k vysokým 

teplotám letošního léta mi na průběžné samostatné studium už mnoho energie nezbývalo. 

Za zmínku jistě stojí podpora, kterou nám univerzita zajistila prostřednictvím týmu tutorek a 

která bezpochyby přispěla k pohodovému průběhu celého programu. Tutorky z řad místních 

studentek s námi byly ve spojení prostřednictvím whatsappové skupiny, takže prakticky 

kdykoli během dne ochotně pomáhaly zorientovat se v situacích, nalézt učebnu apod. Navíc 

připravovaly pro zájemce další program – společné procházky a výlety, pikniky, společné 

večery, apod. Velmi oceňuji, že jsme i jako účastníci letní školy mohli využívat veškeré zázemí 

univerzity – knihovnu, menzu, kavárnu, hřiště apod. 

K celkově zajímavému a obohacujícímu programu přispělo i pestré složení účastníků. Kurzu se 

účastnilo přes padesát lidí z osmnácti zemí světa. Početná byla zejména skupina studentů a 
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studentek z USA. Byla to příležitost ke společným rozhovorům a vzájemnému sdílení různých 

zkušeností. Přestože volného času nebylo mnoho, mnozí jsme alespoň o volnějších víkendech 

poznali také další místa v Bavorsku. Sama jsem se vypravila na pěší výlet v národním parku 

Altmühltal, na bohoslužby v Norimberku a na výlet do Rothenburg ob der Tauber. Ale i 

samotné prostředí města Eichstätt je moc příjemné – na malém prostoru jsou krásné barokní 

stavby, náměstí i přírodní scenérie, řeka i kopce, hrad i oblíbené koupaliště. Osobně jsem si 

užívala ranní běh podél řeky. 

Co pro mě bylo obtížnější, to bylo vyřizování administrativních povinností před přijetím do 

kurzu skrze on-line platformy, které univerzita používá ke komunikaci. Několikrát jsem např. 

musela měnit formát nebo velikost dokumentů, než je systém přijal a nahrál apod. Jindy zase 

bylo potřeba vytisknout několik formulářů, podepsat je, naskenovat a poslat zpět… Také 

sdělování důležitých informací pouze prostřednictvím platformy Padlet a Whatsapp, 

předpokládající, že každý účastník má chytrý telefon a v něm internet mě zpočátku zaskočilo. 

Tomuto nároku ovšem univerzita vychází naproti tím, že ve městě je na většině míst dostupné 

wi-fi připojení, a tak se to nakonec ukázalo jako funkční forma komunikace. Na místě z mého 

pohledu probíhalo vše téměř bez problémů. 

Celkově považuji pobyt za velmi přínosný a zajímavý a určitě jej mohu doporučit každému, kdo 

by se rád zdokonalil v německém jazyce, lépe poznal Bavorsko a zároveň prožil nějaký čas v 

příjemném prostředí s podporou místních lidí.  

 


