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Můj CEEPUS v Rakousku byl pravděpodobně velmi netradiční vzhledem k náhlé pandemii COVID-19. Nejen 

však po této stránce, ale i co se týče samotné přihlášky. Přihláška mi na CEEPUS byla nejprve zamítnuta pro 

již vyčerpanou kapacitu sítě. Nicméně přihlášku jsem si dal i skrze můj druhý obor, a to přes síť Inter-

American Studies a tam mi bylo vyhověno, a dokonce mi rakouská strana dovolila se zapsat pod záštitu mé 

původně zamýšlené sítě GEOREGNET. 

Pan Josef Gspurning, který je koordinátorem sítě GEOREGNET na tamější univerzitě, je velmi příjemný pán, 

který vám se vším poradí, jak v akademické, tak i kulturní oblasti. Výhodou programu CEEPUS je, že v případě 

Rakouska je stipendium velmi slušné a pokryje vám nejspíše veškeré náklady. Rakouská OeAD kancelář vám 

rovněž zařídí solidní ubytování. V Grazu se mluví zejména „rakousky“, nicméně většina lidí s výjimkou 

některých seniorů umí vyjádřit alespoň nejzákladnější věci v angličtině. Němčina tedy není nutnost, ale 

rozhodně elementární znalost doporučuji (v mém případě šlo o úroveň cca A2). 

První týden byl ve znamení administrativy a seznamovacích akcí pro výměnné studenty. Druhý týden se náhle 

celá univerzita zavřela, postupně přišla různá restriktivní nařízení a město se vyprázdnilo. Díky čemuž jsem ale 

napsal během pouhého týdne skoro celou teoretickou část bakalářské práce. V Grazu jsem chtěl setrvat 

navzdory všemu až do konce. Nicméně se zavíráním hranic, knihovny, menzy, zákazem vycházení a odjezdem 

většiny studentů jsem se rozhodl podniknout dlouhou cestu vlakem až do rodných Vizovic. Univerzita zvládla 

situaci skvěle a byli jsme o všem průběžně informováni, jak od nich, tak i od OeAD. Ve chvíli, kdy se situace 

začínala vyhrocovat nám bylo oznámeno, že se můžeme předčasně vrátit do vlasti s tím, že jen dodáme 

naskenované podepsané dokumenty od tamního koordinátora. Líbilo se mi, že vše má v Rakousku jasný 

systém a řád a že na e-mail vám přijde odpověď takřka hned nebo nejpozději do druhého dne. Zajímavostí byl 

pro mě e-mail, ve kterém stálo, že na něj existují pouze tři možné odpovědi a máme si jednu z nich vybrat a 

odpovědět (na pověstné systematičnosti němců a rakušanů asi něco bude). Závěrem však můžu říci, že tento 

program je možná v některých aspektech lepší než známý Erasmus+, jelikož alespoň v Rakousku byla 

administrativní zátěž nižší a můžete vyjet i na jeden měsíc. Takovým vedlejším produktem pobytu je, že za 

pouhé dva týdny se úplně vytratil můj odpor k němčině a mám k ní nyní naopak pozitivní vztah. 
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