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Jakožto studentka druhého ročníku magisterského studia Regionální geografie na PřF jsem se konečně
odhodlala a v zimním semestru 2014/2015 se rozhodla vycestovat na zahraniční studijní pobyt. Jelikož mi
vždy byly blízké skandinávské země, byla pro mě švédská univerzita v Dalarně z nabízených možností v rámci
programu ERASMUS+ jednoznačnou volbou.
Před odjezdem jsem si posháněla informace od studentek, které studium v samém srdci Švédska již
absolvovaly, a dostala tipy, jež mi samotný pobyt v mnoha ohledech ulehčily. Vzhledem ke skutečnosti, že
studijní systém je v severských zemích nastaven jinak, navíc s důrazem na samostatnost, aktivní přístup a
pečlivé přípravy, chvíli mi trvalo, než jsem se přizpůsobila. Také s angličtinou, která je vedle švédštiny téměř
druhým mateřským jazykem a mluví jím všichni, jsem v prvních dnech bojovala. Brzy jsem však v angličtině
zvládala řešit i různé problémy. Přestože jsem vždy byla spíše milovnicí slunečného léta, ve Švédsku jsem si
zamilovala dlouhé zimní večery. Věřte, že i večery strávené vypracováváním náročných seminárních prací
mohou mít za svitu hořících svíček (jak jinak, než z IKEA), popíjení oblíbené kávy a za okny poletujícími
sněhovými vločkami najednou jisté kouzlo.
Během 5 měsíců jsem měla možnost na vlastní kůži blíže poznat švédskou kulturu a zvyky, ochutnat typické
švédské pokrmy (všední i sváteční), nahlédnout do nitra mentality místních, kteří rozhodně nejsou tak chladní,
jak se o nich říká. Poznala jsem ale také sebe samu, naučila se větší samostatnosti a začala si i víc věřit.
Navíc jsem mohla procestovat bližší i vzdálenější kouty této úžasné země, našla mnoho přátel z různých
koutů světa, se kterými jsem v kontaktu dodnes, a prožila spousta nezapomenutelných zážitků.
Tento pobyt mi změnil život, a to jak po osobní, tak po profesní stránce, a dnes mohu říct, že to bylo to
nejlepší rozhodnutí vůbec.

