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Erfahrungsbericht – Sprachkurse und Sommerschulen in Bayern  

Sprachkurs/Sommerschule:  

Sommersprachkurs der Munich International Summer University 

Einrichtung: Ludwig-Maximilians-Universität München 

Zeitraum und Ort: 27.07. – 05.08.2022, München 

 

Během mých letních prázdnin v roce 2022, jsem se rozhodla s podporou Česko-bavorské 

vysokoškolské agentury odcestovat na 4 týdny do jednoho z největších měst Německa, 

Mnichova. Cílem této mé cesty bylo zlepšení německého jazyka, prohloubení znalostí o 

německy mluvících zemích, poznání nových lidí a navázání spousty kontaktů, ale také to pro 

mne byla zkouška, jak může vypadat takový ERASMUS, na který bych ráda během mého studia 

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyrazila. 

Mou motivací pro výjezd do zahraničí na delší dobu byla možnost nových zážitků či zjištění mé 

jazykové úrovně a poznání, jak probíhá výuka jazyka přímo v zemi, kde je německý jazyk 

jazykem úředním. 

Stipendium bylo možno získat na několik různých letních škol a programů v odlišných částech 

Bavorska. Má volba padla po rozhodování mezi více školami právě na Ludwig-Maximilians-

Universität München. Hlavní důvody této volby byly dva. Nejprve hrál podstatnou roli termín, 

v jakém se letní škola konala, a druhým rozhodovacích faktem se stala náplň kurzu. Ostatní 

školy, které se mi jevily jako další možnosti, měly hodně zaměřenou výuku na informatiku či 

jiné věci, a právě to mne nijak nelákalo.  
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Před odjezdem do Německa bylo nutno vyplnit rozřazovací test, který všechny zúčastněné 

rozřadil do jazykových úrovní. Tento krok vnímám jako velmi dobrý a podstatný pro celou 

organizaci. Bylo tak zajištěno, že do jedné skupiny (A1 – C1) nedocházelo více jak 18 lidí, a 

mohla tedy být praktikována individuálnější výuka. Zároveň účastníci byli na podobné úrovni 

a nebyly tak velké jazykové rozdíly. 

Já jsem byla přiřazena do kurzu 8, to znamenalo úroveň B2.2. Během celých hodin jsme 

pracovali s učebnicemi Aspekte Neu B2, ve které jsme se věnovali 6., 7., 8., 9. a 10. kapitole. 

Náplní tohoto kurzu bylo především spousty gramatiky, kterou se nám ale naše vyučující 

Michaela Mayer snažila podat kreativní formou a dbala na její procvičení zejména 

v komunikačních cvičeních, které jsme jako skupina vyhodnotili za nejlepší formu. Hodiny 

trvaly každý den cca 4 hodiny. Ze začátku jsme také věnovali další čas projektovým činnostem, 

kdy naším úkolem bylo věnovat se několika tématům týkajících se Mnichova v rámci skupin o 

2 – 4 lidech. Celá výuka byla velmi zábavná, naučná a vše jsme ukončili takzvanou „Klausur“, 

která ověřila, zda se po absolvování kurzu nacházíme na příslušné jazykové úrovni. 

Kromě výuky jsme také vyrazili s univerzitou na výlety do Dachau, na Neuschwanstein či na 

naučnou prohlídku Mnichova. Během prvního večera nám mimo jiné byla představena typická 

bavorská hudba či jsme měli možnost ochutnat bavorské speciality, jako byla sekaná, preclíky, 

bramborový salát, a samozřejmě porovnat pivo s tím naším českým. 

V celém programu těchto čtyř týdnů zbývalo spousty volného času na náš vlastní program, 

který jsem trávila buďto sama nebo s dalšími účastníky kurzu, které jsem zde poznala. Do 

Mnichova jsem odjížděla sama, takže najít si zde 

spousty nových přátel se nabízelo. Podnikali jsme 

společně, ať už se studenty z České republiky či dalších 
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zemí, jako například Španělsko, Srbsko, Makedonie, Slovinsko, Slovensko atd., výlety vlakem 

mimo Mnichov. Měli jsme to štěstí, že zrovna platil 9-Euro-Ticket, takže se nám vše finančně 

velmi vyplatilo. Navštívili jsme města jako Regensburg, Nürnberg či rakouské město Salzburg 

a jeden volný den padl i na poznávání německých Alp. Dokonce se v době mého pobytu konalo 

v Mnichově ME v atletice, tak ani to jsem si nemohla nechat ujít. 

Upřímně, celé Bavorsko jsem si zamilovala. Nabízí tolik možností, kam má člověk možnost 

vyrazit, nemusí jen poznávat historické památky měst, ale může právě využít čas aktivně u 

krásných německých jezer či v horách, kterých je zde nespočet. Dle mého názoru si zde každý 

najde to své. A co mi tedy Německo dalo? Vrátila bych se sem? Převažují pozitiva? Nebo snad 

negativní stránka věci? 

Letní škola v Mnichově se pro mě stala nezapomenutelným zážitkem, zkušeností a touhou 

poznávat a cestovat mnohem více než do této doby. Zbavila mě strachu z přirozené mluvy 

v cizím prostředí, přivedla mi do života spousty nových kamarádů (dokonce si troufám říct, že 

jsem zde našla i životní přátelství), ukázala mi, že je německý jazyk a jeho výuka v budoucnu 

přesně ten směr, kterým se chci ubírat, utvrdila mne v tom, že na ERASMUS chci vyjet za 

každou cenu a dnes díky ní vím, že právě momenty risku jsou ty, kdy člověk má věřit v zisk, že 

jsou to ty chvíle, na které člověk už nikdy nezapomene. 


