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Strávit jeden měsíc ve Štýrském Hradci, červen 2017, mě napadlo krátce po mém zahájení prvního ročníku
navazujícího magisterského studia. Chtěl jsem se zdokonalit v němčině a vyzkoušet si, jaké je to žít jako
student na kolejích ve velkém rakouském městě. Samozřejmě mou motivací byla i možnost konzultovat
s odborníky téma mé diplomové práce a navštěvovat vybrané přednášky.
CEEPUS byla pro mě jediná varianta, protože jsem chtěl vyjet pouze na jeden měsíc, tak abych stihnul splnit
všechny zkoušky a získal dostatečný počet kreditů za akademický rok. Vyřízení žádosti proběhlo na podzim
2016 naprosto jednoduše. Pouze elektronické vyplnění podkladů na stránce CEEPUS. Již v lednu 2017 mi
přišla zpráva od koordinátorky z Grazu s nabídkou ubytování na kolejích. Nakonec jsem si vybral jednu
z nejlevnějších, Gästehaus Neubaugasse za 450 eur na měsíc, poblíž centra města. Díky poměrně vysokému
stipendiu, 940 eur, k říjnu 2018 je to dokonce již 1050 eur, jsem si to mohl bez problémů dovolit.
Po příjezdu do Grazu jsem musel zajít co nejdříve se přihlásit na správu kolejí, která se nachází asi 3 km od
samotného ubytování. Následoval docela složitý proces vyplňování různých formulářů v němčině, na jehož
konci mi paní úřednice předala šek na měsíční stipendium a vlastní klíče od mého pokoje. Druhý den mě
čekala návštěva imigračního oddělení, kde jsem se přihlásil k měsíčnímu pobytu. Následující dny jsem poté
trávil většinu času objevováním města a bojem s porozuměním hovorové rakouské němčiny. Až po několika
dnech jsem se setkal se studijním koordinátorem mé stáže na katedře geografie, dr. Josefem Gspurningem.
Po krátké rozmluvě, s mou lámanou němčinou, jsme se dohodli na konkrétní podobě studijního plánu během
mého měsíčního pobytu. Neměl jsem prakticky žádné povinnosti. Pouze jsem docházel jednou týdně na
konzultaci ohledně mé diplomky. Občas jsem navštívil některou přednášku v němčině. Zpočátku byl pro mě
velký problém, sžít se se slovní zásobou akademické němčiny, postupem času se to ale naštěstí mírně
zlepšovalo. Určitý čas jsem trávil rovněž v univerzitní knihovně, stahováním vybraných knih a článků v PDF
z tamějšího bohatého výběru akademické literatury. Nejzajímavější zkušeností se pro mě stala účast na
dvoudenní exkurzi s dr. Fischerem a pár studenty z Erasmu v krásném alpském údolí Altenberg an der Rax.
V případě pana doktora Wolfganga Fischera se jedná o jednoho z nejlepších pedagogů, jakého jsem měl tu
čest poznat. Kromě školních aktivit jsem pochopitelně i naplno využíval možností štědrého stipendia, hlavně
cestováním po všech spolkových zemích Rakouska a ochutnáváním místních kulinářských specialit. Na konci
mé stáže jsem sepsal krátkou zprávu o svém pobytu na předpřipravený formulář od mého studijního
koordinátora, odhlásil se z pobytu na imigračním a bylo splněno.

Závěrem bych jen dodal, že měsíc červen, jak jsem zjistil, není úplně ideální doba pro pobyt v Grazu ze dvou
důvodů. Prvním je blížící se konec semestru, takže skoro nikdo nemá čas buď kvůli zkouškám, nebo
dovoleným, a samotná výuka je tak plná absencí. Tím druhým důvodem je pak klima. Měsíc červen je v Grazu
dlouhodobě jeden z nejdeštivějších měsíců v roce, takže prakticky každý druhý den můžete očekávat
pořádnou bouřku, často i s krupobitím. Navíc bývá často neuvěřitelné dusno, takže pokud nemáte na pokoji
klimatizaci, raději být celý den někde venku v parku. Jinak ale můžu ke studijnímu pobytu Graz vřele doporučit
jako krásné, útulné město s neodolatelnou atmosférou historického centra okolo Schlossbergu a rozmezí
rovin až pahorkatin a alpského předhůří.
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