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STUDIUM 

Na Institutu für Geographie und Raumforschung, který sídlí na Karl-Franzens Universität jsem strávil (bohužel 

pouze) jeden zimní semestr, který začínal prvním říjnem a končil posledním lednem. Letní semestr pak trvá od 

března do června. 

Celý průběh školního roku je poněkud odlišný od toho českého, na který jsme zvyklí. Oba semestry jsou 

přerušeny tříměsíčními prázdninami (vánočními, respektive velikonočními) a zkouškové období de facto 

chybí. V Rakousku je totiž zvykem řešit zkoušky až v průběhu dalšího semestru (v extrému i roku!). Proto je 

vhodné domluvit se osobně s jednotlivými vyučujícími na zkouškách a předtermínech. Není se čeho bát, 

všichni se vám budou snažit vyjít vstříc. Zaklínadlo „Erasmus“ funguje velmi dobře . Prakticky všechno 

ostatní je stejné. Také zde jsou přednášky, semináře a exkurze, které probíhají obdobně jako u nás. Jedinou 

rozdílnou věc – klepání o stůl po skončení přednášky jako poděkování přednášejícímu se naučíte velice 

rychle… 

Celý institut je poměrně výrazně orientován na fyzickou geografii, což nicméně neznamená, že by si někdo, 

kdo si nepotykal s geomorfologií či klimatologií, nemohl vybrat. Obecně je zde ale nedostatek „regionálek“. 

Kupříkladu já neměl možnost zapsat si žádnou. 

Příjemné zpestření jsou exkurze, přičemž lepší pozici mají studenti hlásící se na letní semestr. Většina exkurzí 

se odehrává v teplejších měsících, a tak je v letním více času získat na některou „Fixplatz“. 

Pro ilustraci se podívejte na nabídku předmětů: https://online.uni- graz.at/kfu_online/lv.liste?corg=14153 

Studium zde berou zodpovědně, takže nečekejte kredity zadarmo. Koncem semestru se budete muset 

dokonce i učit. 

 

 

 



 
 

JAZYK 

Výuka většiny (v době mého pobytu všech) předmětů probíhá v rakouštině. (Až tady si uvědomíte jak velký 

rozdíl je mezi němčinami.) Několik anglických předmětů je obvykle vypisováno na letní semestr. Jazykové 

bariéry se ale bát nemusíte. Když si nebudete jistí v kramflecích, většina vyučujících vám vyjde vstříc. Testy i 

ústní zkoušky mohou probíhat i způsobem:  Otázka v němčině – odpověď v angličtině. Stejně tak seminární 

práce nemusí být v němčině. Navzdory tomu bych se bez předchozí znalosti německého jazyka do Grazu asi 

neodvážil, i když leccos se dá vždy dohnat. 

Před každým semestrem probíhá třítýdenní intenzivní jazykový kurz, o kterém vám toho bohužel příliš 

nepovím. Nezúčastnil jsem se ho. Doporučuji si ale zapsat jazykový kurz během semestru. Poplatek aktuálně 

činí 30 €. 

 

NÁKLADY 

Výše stipendia v době mého Erasmu byla 420 €. Z těchto peněz se dá vyžít pouze s levným ubytováním. 

Pokud ale nejste alkoholici a nebudete cestovat příliš, nemusíte se bát, že vás Erasmus finančně zruinuje. 

 

UBYTOVÁNÍ 

Nejlevnější ubytování je aktuálně na Moserhofgasse a Wienerstraße, kde je několik pokojů pro dva za pouhých 

160 €. Nájem se jinak pohybuje okolo 260 € za dvoulůžkový a 320 € za jednolůžkový pokoj. Z toho je patrné, 

že naprostou většinu nákladů spolkne tato položka. Tu ale nijak neovlivníte. 

Nejjednodušší je využít služeb ÖAD (http://www.housing.oead.at/), kde si jednoduše vyberete místo kde byste 

chtěli bydlet. Nemá cenu dlouho čekat, zájemců je mnoho. Pokud uspějete, musíte ještě složit nemalou kauci 

(700 €). Pokud ale něco na pokoji nepodpálíte, s většinou se opět shledáte. 

 

JÍDLO 

Jídlo je relativně drahé. Zaručeně se zde naučíte vařit. V menze se totiž i se studentskou slevou ceny jednoho 

jídla pohybují okolo 5 €. (Vyplatí se zařídit si ÖH Stempel, který vám zaručí slevu 70 centů.) Další nevýhodou 

jsou opravdu malé porce… V restauracích je samozřejmě dráž, snad s výjimkou studentské sítě hospod 

(Bierbaron, Posaune, Sägewerk, Grammophon a Zeppelin) Zde se opravdu najíte i za 5 €. 

Cena piva se pohybuje okolo 3 €, a pokud jste jen na obědě a bez piva se obejdete, vyplatí se zařadit  si do  

slovníku  pojem  „Leitungswasser“  což  je  voda z kohoutku a většinou je gratis. 

Co se týče obchodů, nejlevnější jsou Lidl, Zielpunkt a Hofer. Dražší je  Spar a Billa, kde ale narazíte na akce, 

které se opravdu vyplatí. Teď mám na mysli hlavně alkohol ;-) 

  

DOPRAVA 

Dá se říci, že v Rakousku jsou drahé služby obecně. Doprava je v Grazu dokonce dražší než ve Vídni (hodinová 

jízdenka za 1,90 €). Proto se vyplatí pořídit si kolo. Sehnat ho není problém a opravdu dobrá cena je do 80 €.  



 
 

Je zde i obchod „Rebikel“, který se na recyklaci kol mezi studenty specializuje a mohu ho jen doporučit. Zde 

máte garanci, že od vás kolo u nich zakoupené zase za 50 % ceny odkoupí, pokud to nebude vrak. 

(http://www.rebikel.at/) Síť cyklostezek je v Grazu opravdu hustá a poměrně často je to i rychlejší způsob 

dopravy než MHD. 

Pro cestování na větší vzdálenosti se vyplatí Vorteilscard od rakouské společnosti ÖBB. Za 20 € získáte 50 % 

slevu na všechny vlaky a některé autobusy. Stejně tak se vyplatí (s určitým předstihem) nákup jízdenek na 

internetu. 

Na horách se nám osvědčil i autostop. Lidé jsou v Rakousku velmi přátelští, nemáte se čeho bát. 

 

Možná se vám po přečtení předešlého bude zdát, že to vlastně není nic moc. Vše je drahé, ve škole po mně 

něco budou chtít a někdy dokonce v němčině… Věřte ale, že je to způsobeno tím, že jsem psal hlavně 

informace, o kterých si myslím, že vám budou užitečné. Sice si budete při administrativních formalitách 

občas připadat jako Asterix shánějící propustku A38, ale odměna je opravdu sladká. Na oddělení zahraničních 

styků jsou velmi ochotní lidé, kteří vám poradí se vším. Stejně tak místní studentská organizace ESN je 

neuvěřitelně aktivní, a ani nebudete stíhat sledovat, co všechno pro vás připraví. 

Podtrženo sečteno, rozhodnutí vyjet na Erasmus bylo asi to nejlepší, co mě kdy napadlo.  Proč, to  ani  snad 

nejde napsat. Cestování, poznávání lidí doslova z celého světa, spousta zážitků a užitečných životních 

zkušeností, zdokonalení se v cizích jazycích atd. 

Zkrátka: Neváhejte – jeďte! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A na závěr trochu motivace a tipů na výlety… 

 

 

 Bärenschützklamm Národní park Gesäuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veitschalpe 
 



 
 

 

 Grazer Bergland 

 

 

 

 

 

 

 

Po Erasmu budete mít přátele po celém světě – třebas i v 
Hongkongu 
 


