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Jako student FF UPOL bych chtěl v první řadě poděkovat PŘF za to, že mi umožnila vyjet na Erasmu. Byla to
asi poslední možnost, jak někam vyjet, za což ještě jednou díky. Mojí zemí zaslíbenou byla Bosna a
Hercegovina, konkrétně Fakultet političkih nauka při Univerzitetu u Sarajevu, studijní program Mezinárodní
vztahy a multilaterální diplomacie. Když jsem kdysi na bakaláři uvažoval o Erasmu, nevěděl jsem moc, kam
bych chtěl jet konkrétně, ale v jednom jsem měl jasno – rád bych na východ či jihovýchod, což se mi v případě
BiH splnilo na 100 %.
Hned od začátku bylo jasné, že BiH se teprve s programem Erasmus+ sžívá, komunikace byla zpočátku velice
chaotická (co taky na Balkáně není, že jo), prvních pár týdnů jsem tam působil jako exot, protože jsem na
některé předměty chodil ze studentů Erasmu sám, ale postupem času se všechno začalo ubírat tím
správným směrem. Jo, občas se stalo, že se přednáška nebo seminář nekonaly, ale jelikož jsem se
neinfiltroval do různých FB skupin apod., tak jsem o tom neměl tušení. Naštěstí si člověk i přes tuto nepřízeň
mohl dát v menze výborný kafe za pár korun a chmury byly na okamžik zažehnány. Netrvalo dlouho a už jsem
se dostal i do FB skupin a měl tak dokonalý přehled o všem, co se dělo/nedělo. Že se mnou učitelé i spolužáci
počítají, se ukázalo záhy, protože výuka probíhala leckdy v angličtině. Já vím, že to asi působí divně, ale věřte,
že angličtina se na Balkáně ještě tak úplně nenosí a ačkoliv bylo deklarováno, že budu mít všechny předměty
v angličtině, tak tomu tak nebylo. A proto si tady zaslouží říci díky bývalým spolužákům i učitelům, kteří se i
kvůli tomu jednomu exotovi z ČR vzdali svého „komfortu“ a komunikovali se mnou v angličtině. Na druhou
stranu, i já jsem se začal učit jejich jazyk a myslím, že se mi to i vcelku dařilo (aspoň to teda říkali spolužáci,
ale kdo ví).
Nabídka předmětů byla úplně odlišná od toho, na co jsem byl zvyklý u nás. Nejvíc mi v paměti utkvěly dva
předměty – Post Conflict State Building a Studije holokausta i genocide. Hlavně u druhého předmětu jsem
měl leckdy při přednáškách a seminářích husí kůži. Ono se taky není čemu divit, když někteří studenti
přednášeli o tom, jaká zvěrstva se děla u nich ve vesnici za občanské války. Díky tomuto předmětu jsem si
neskutečně rozšířil obzory ohledně tématu genocidy na území BiH, myslím, že toto téma by mělo dostat
mnohem větší prostor nejen na vysokých školách. O poznání veselejší vzpomínky budu mít i na přednášky,
kde profesor používal klasickou tabuli a křídu, což jsem nezažil od dob základní školy, zajímavé bylo i to, že

studenti si psali vše do sešitů – žádné telefony, žádné notebooky. Takovej klid jsem v hodinách na vysoké
škole nezažil.
Na co však budu vzpomínat nejvíce, jsou místní lidé. Neříkám, že my Češi jsme špatní, ale od Balkánců
bychom se mohli leccos učit. Jejich ochotu vždy pomoci, laskavou povahu a upřímnost si budu pamatovat do
konce života. Podobně jako jejich vášeň při derby Željo-FK Sarajevo nebo skvělou atmosféru na zápase
národního týmu. Takže jestli váháte, zda na Balkán jet – tak i přes všechny možné byrokratické komplikace,
občasnou absenci anglického jazyka a tisíce dalších jiných problémů říkám razantní ANO.

