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Zeitraum und Ort: 2020 –  2022, Regensburg  

Stipendienprogramm: Jahresstipendium des Freistaats Bayern  

 

Jelikož se můj pobyt v krásném Regensburgu chýlí ke konci, je čas na to, vše shrnout a mé 

zkušenosti poskytnout dalším, kteří se „do světa“ chystají. Pro studium na Univerzitě 

v Regensburgu jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Mou nejsilnější motivací bylo 

studium v němčině a také to, že magisterský obor Západovýchodní studia (Ost-West Studien) 

v Česku žádná univerzita nenabízí. K mému rozhodnutí přispěla také lákavá představa života 

v zahraničí, nové vědomosti, zážitky a přátelství. 

Na studium na bavorské univerzitě je třeba se začít připravovat alespoň rok předem. Díky 

tomu jsem měla dostatek času se seznámit se všemi požadavky k přijetí ke studiu a k rešerši o 

možnostech stipendia. Já osobně jsem začala s přípravami již ve druhém ročníku mého 

bakalářského studia. Díky tomu jsem si stihla během roku postupně zařídit všechny možné 

formality (překlad dokumentů, psaní přihlášek a motivačních dopisů), absolvovat přípravné 

jazykové kurzy a zkoušky (němčina C1). Do toho jsem si zařídila tříměsíční stáž v místním 

Goethe Zentrum, protože podobná praxe v oboru byla výhodou v přijímacím řízení ke studiu. 

Při přihlášce ke studiu na zahraniční univerzitě je opravdu nutná dobrá příprava a dodržení 

deadline. O přijetí ke studiu a přidělení BTHA stipendia jsem se dozvěděla v létě 2020 a tak nic 

nebránilo tomu, začít hledat bydlení, založit bankovní účet a nakonec se přihlásit k pobytu v 

Regensburgu. Ubytování jsem hledala na Facebooku a na stránkách WG-Gesucht. Při hledání 

ubytování je potřeba dbát na to, že v Německu má spolubydlení trochu jiný význam než 

v Česku. Spolubydlení, neboli WG, je pro studenty často náhradou vlastní rodiny, neboť 

němečtí studenti nejezdí tak často na víkendy domů. Pokoj ve sdíleném bytě jsem sehnala přes 

facebookové stránky a se spolubydlícími jsme si skvěle rozuměli.  

Moje dvouleté studium (2020 – 2022) mi přineslo nové poznatky ve všech směrech. Kromě 

prostředí města Regensburg pro mě bylo nové i akademické prostředí univerzity. Byl to jiný 

systém, kde jsem se musela rychle zorientovat. Navíc vše v zimním semestru probíhalo 

z důvodu pandemie online. Přestože byla zapotřebí vysoká míra osobní iniciativy, 

koordinátorka mého studijního oboru mi během orientačního týdne ochotně pomáhala. 
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Europaeum, institutu na UR který zastřešuje můj studijní program, se aktivně zasazuje o 

internacionalizaci univerzity. V týdenním intervalu jsme např. dostávali nejnovější inzeráty na 

stáže a pracovní nabídky, pozvánky na různé kulturní akce, další vzdělávání nebo jazykové 

kurzy –  a to vše se zaměřením na východní a západní Evropu. Pro můj obor Ost-West-Studien 

jsem si zvolila zaměření kulturní studia a ekonomiku. V průběhu studia jsem si kvůli 

nevyhovujícím tématům přednášek zvolila nové zaměření – lingvistiku. Tuto změnu jsem 

musela patřičně zdůvodnit, například výpisem z předchozích studií, kdy jsem již lingvistické 

semináře absolvovala. Při zápisu předmětů jsem se mohla rozhodnout, které semináře a 

přednášky chci navštěvovat, a zorganizovat si studium, které mě bude bavit a zajímat. Na rozdíl 

od předchozí univerzity v České republice jsem tak objevila určitou svobodu v organizaci svého 

vzdělávání. Samozřejmě je samostatné plánování studia jistou výzvou, ale právě i při tomto 

procesu jsem se naučila organizovat svůj čas efektivně. 

Absolvovala jsem různé přednášky a semináře k následujícím tématům: evropská kultura, 

historie a politika; metody kulturního výzkumu; etnicita a menšiny; migrace a městská politika; 

multilingvismus; evropská a historická lingvistika. Na univerzitě jsem navštěvovala několik 

jazykových kurzů (němčina, angličtina a ruština). Nejvíce se mi líbil předmět „Projektový 

management“, jehož náplní byla organizace „Evropského týdne“, kdy prostřednictvím různých 

kulturních akcí byla představena jedna evropská země, v našem případě Slovinsko. Kulturní 

akce organizoval náš studijní obor (8 studentek) pod vedením zkušené projektové manažerky 

a vedením Europeaum. Výuka byla koncipována jako reálné pracovní prostředí a umožňovala 

intenzivní práci v mezinárodním týmu. Tento předmět se mi líbil nejvíce, neboť jsem v týmu 

pracovala s kolegyní z Ruska a z Německa a společně jsme rozvíjely svůj potenciál v projekt 

managementu. Bohužel náš Evropský týden proběhl převážně online. Na druhou stranu jsme 

se naučili pracovat s online programy a sociálními médii. Studium online vyžaduje disciplínu, 

samostatnou práci a dobrý time management.  

To je důležité pro mou budoucí kariéru a důležité pro mě osobně. Při hledání zaměstnání jsou 

nyní vyžadovány dobré znalosti IT a schopnost ovládat online nástroje. Tyto kompetence se 

mi vyplatily, neboť jsem získala pracovní pozici jako vědecká pracovní síla (něm. WHK) na 

Lékařské fakultě UR. Tam jsem pracovala na česko-bavorském projektu, který byl zaměřen na 

společný výukový předmět o precizní medicíně a biobankingu a na výměnu studentů mezi 

lékařskými fakulty v Regensburgu a Plzni. Mojí pracovní náplní byla asistence při psaní 

projektových zpráv, překlady z němčiny do češtiny, plánování pobytů, doprovod při výměnách 

studentů v Regensburgu a v Plzni a další s tím spojená administrativa. V rámci mé pracovní 

pozice jsem v posledním semestru mého studia také vypracovávala moji diplomovou práci na 

téma Kulturní dimenze česko-bavorské přeshraniční spolupráce v precizní medicíně a 

v biobankingu. 
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O víkendech jsem objevovala krásy Regensburgu a Bavorska. Nejvíce se mi líbilo v Bavorském 

lese a v Alpách. S mými přáteli jsme využívali výhodnou jízdenku Bayern Ticket a cestovali na 

horské tůry a za historickými památkami. 

Během svého pobytu v Regensburgu jsem získala nejen znalosti díky studiu, ale také navázala 

kontakty na univerzitě a v práci a především si rozšířila obzory. Věřím, že to pomůže mému 

budoucímu kariérnímu postupu. Rozhodně chci zůstat v česko-německém prostředí aktivní a 

pracovat v oblasti projektového managementu. V blízké budoucnosti se budu účastnit 

půlroční stáže v Lublani ve Slovinsku na Institutu etnického výzkumu. Stáž, kterou jsem měla 

v plánu absolvovat v návaznosti na náš úspěšný Evropský týden o Slovinsku kvůli pandemii 

nebyla možná. Nyní je možnost toto realizovat. Na můj pobyt se velice těším. 

Celkově hodnotím mé dva roky v Bavorsku výborně. Mohu říct, že mi pobyt určitě změnil život 

a nabídl nové obzory, kterých si velice cením a ráda je budu uplatňovat v budoucnosti v mé 

kariéře. 

Regensburg, září 2022       Monika Snítilá 

 

 


