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Každá správná esej o CEEPUSu by měla začít podle mě informacemi, proč jsem vyjel do zahraničí, proč
jsem si vybral zrovna CEEPUS a proč právě Graz. V průběhu studia na VŠ jsem různě přemýšlel, jestli bych
někam nevyjel, ale vždy to končilo na tom, že jsem si řekl, že nemám na to dostatečné jazykové schopnosti a
nechce se mi řešit byrokratické záležitosti. Nicméně na magisterském studiu jsem se rozhodl, že to zkusím.
Věděl jsem, že chci do nějaké německy mluvící země, abych mohl procvičit jak angličtinu, tak němčinu. V
úvahu připadal Erasmus v Německu nebo CEEPUS v Grazu (resp. ve Vídni – přes katedru historie). Proč Graz?
Asi hlavním důvodem bylo to, že mi je teď geografie blíž než historie a také jsem chtěl poznat Graz i z jiné
strany než jen jako transitní město na cestě do Chorvatska. Druhým důvodem byla délka pobytu, kterou jsem
si stanovil na 1 měsíc (myslím, že maximum jsou 3).
Byť jsem si přihlášku podal hodně pozdě, tak se mi za pomoci pana doktora Šimáčka a dalších podařilo
vyřídit vše potřebné a mohl jsem jet.
Jelikož je Graz v přímém vlakovém spojení s ČR, tak jsem nemusel řešit nějaké přestupy, což bylo také
super.
Komplikace se objevily hned první den (pátek) – koleje jsem měl až od pondělí (nešlo to přes ten jejich
portál jinak), takže jsem musel přespat u známého. Komplikace č. 2 – 1. 11. je v Rakousku státní svátek ->
obchody mají zavřeno. Takže jsem si říkal, to nám to hezky začíná.
P. S. Pokud se rozhodnete jet do Grazu na CEEPUS koukněte nejdřív na to, od kdy se tam můžete ubytovat
(většinou myslím od pondělí) a kdy jsou svátky. (To asi ví každý, ale pro případ)
Nicméně Graz mě uchvátil už jen, když jsem vystoupil z vlaku. Je v mnoha směrech podobný Olomouci,
byť je o něco větší. Já jakožto milovník historicko-kulturní turistiky jsem si ho hned zamiloval. Máte tady
možnost procházek v historických uličkách, samozřejmě i v parcích. Dále je super Schlossberg, na kterém se
tyčí pevnost (doporučuji) s růžicemi, které ukazují vzdálenosti k mnoha evropským městům (Není tam ani
jedno české město – asi kvůli Temelínu :D ). Dále koho zajímají muzea, tak zde má mnoho příležitostí, ať už
minimálně 3 velká muzea umění, pak tu je zbrojnice (ne knihovna) a další. Pro milovníky piva a vína to bude

také super – Štýrsko je vinařská oblast a z piv doporučuji spíš bavorská piva. (Z českých značek jsem poprvé
zaregistroval Starobrno – proč?!, ale mají tu i Plzeň nebo Budweiser). Historické centrum je také moc fajn.
Pokud si ho chcete v Grazu prohlédnout, zabere vám to tak jedno odpoledne. (Pro více informací mi klidně
napište)
Co se týče katedry geografie a koordinátora Gspurninga. Katedra geografie se nachází v univerzitním
kampusu asi tak 5-10 min. od centra. Je to dobře značené, takže se to hezky dá najít. Doktor Gspurning je
moc milý a umí dobře anglicky, takže s ním není těžká domluva. Trochu horší je, že má hodně práce, takže
buďte především vy iniciativní, když něco budete od něj potřebovat. Jinak budete asi potřebovat univerzitní
kartu, o kterou si zažádáte myslím online a pak si ji půjdete vyzvednout v hlavní budově university.
Byrokracie, nebo jak já říkám, nutné zlo. Ne že by to bylo nějako extra složité – to ne. Spíš těch papírů je
hodně a blbé na tom je to, že se to prostě musí udělat. Ale pokud si vše uděláte ve správných termínech, tak
není problém.
Hlavní byrokratické body: Navštívit OEAD (organizace, které zajišťuje vše kolem pobytu), vyzvednout
klíče od kolejí, přihlásit se k pobytu v Grazu, zajít na zahraniční oddělení univerzity a vyzvednout
„UNIGRAZcard“. – Možná to vypadá, že toho je hodně, ale nebojte, je to v pohodě a vždy se dá nějako
domluvit s těmi lidmi.
Samozřejmě kromě studia a výzkumu máte také nějaký volný čas, takže se klidně můžete podívat do
Vídně, Mariboru, Záhřebu, Terstu, Benátek (možná). Je to čistě na vás.
Hodně mě překvapilo, jak rychle jsem najel na angličtinu a že jsem se v podstatě všude domluvil.
Německy jsem se také snažil mluvit, ale je to Štýrsko, což znamená dialekt a rychlost. Takže jsem se moc
nechytal. Ale to neznamená, že se nebudete chytat i vy. :D
Závěrem opravdu moc moc moc doporučuji někam vyjet, byť třeba jen na měsíc. Je to super zkušenost.
Doporučuji také Graz – Je tam moc hezky (možná bych spíš jel na jaře, ale to je taky na vás).
P. S. Možná si zase budete říkat – bezva další člověk, který nám tluče do hlavy tyto nesmysly, já přece
neumím tak dobře anglicky/německy, abych mohl vyjet a mám strach – Za sebe mohu říct, že jsem měl také
obavy - opravdu velké obavy, ale angličtina bude stačit, se všema se tam dá nějako dohodnout a když jednou
podáte přihlášku třeba na CEEPUS, tak nebudete litovat.

