Regionální geografie

Petr ŘEZNÍČEK

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého Olomouc

Informace o zahraničním studijním pobytu ve Slovinsku – Mariboru
Tato zpráva byla sepsána pro případné zájemce o Erasmus v Mariboru, druhém největším
městě Slovinska. Je možné si zde přečíst několik základních informací o zahraničním
studijním pobytu vycházejích z mé vlastní zkušenosti, kdy jsem strávil zimní semestr (od
začátku října do konce ledna) na Univerze v Mariboru v roce 2009/2010.

Slovinsko
Slovinsko bylo po roce 1945 nejrozvinutější částí Jugoslávie a její průmyslovou základnou, a
celá léta doplácelo na chudší části. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z
nástupnických států, kdy Slovinci mobilizovali armádu a vyhlásili nezávislost na Jugoslávii.
Ke konci roku 1991 už byla země uznána všemi mezinárodními společenstvími. V roce 2004
se stala členským státem EU a přijetí eura na začátku roku 2007 podpořilo již tak vysoký
hospodářský růst.
Slovinsko je přímořský stát na pomezí Balkánu a střední Evropy s rozlohou 20 253 km² (tzn.
jako Morava). Severní část země zasahuje do jižní části Alp, východní oblast do Panonské
pánve a na jihozápadě má přístup k Jaderskému moři (47 km). Ve Slovinsku se setkávají čtyři
hlavní evropské geografické regiony: Alpy, Dinárské hory, Panonská pánev a Středomoří, čili
zjednodušeně řečeno zde najdete kousek moře, perfektní hory (nejvyšší Triglav 2864 m n.m. každý správný Slovinec by na něho měl alespoň jednou za život vylézt) i nádherný kras.
Celkový počet obyvatel Slovinska se pohybuje přes 2 miliony. Největším slovinským městem
je hlavní město Lublaň (Ljubljana) s 271 000 obyvateli.
Slovinsko velice pěkný stát, na který jsou Slovinci patřičně hrdí. Rozhodně stojí za návštěvu a
pro Erasmus bych ho velice doporučil. Pokud rádi cestujete, máte zde hodně možností, a
přitom ho celé přejedete za půl dne. Je to země s jednou z nejnižších kriminalit vůbec a
slovinsky poměrně porozumíte i bez jazykového kurzu (spíše oni budou hůře rozumět vám).
K Čechům obecně mají kladný vztah a s nějakým větším problémem či s něčím vyloženě
negativním jsme se nesetkali.

Maribor
Maribor je druhé největší město se 120 000 obyvateli, rozkládající se na obou březích řeky
Drávy. Je hospodářským centrem Dolního Štýrska a velmi významnou dopravní křižovatkou
(mnoho turistů jím jenom projíždí při cestě za letní dovolenou do Chorvatska). Ve městě
působí druhá největší slovinská univerzita, založená v roce 1975 (http://www.uni-mb.si/).
Z vlastních zkušeností nutno říci, že Maribor je velice příjemné město pro život. Spousta
kaváren se zahrádkami i v zimě (ve Slovinsku je zakázáno kouřit uvnitř), hned za městem se
zvedají kopce s vinicemi bílého vína a také pohoří Pohorje, kde městskou hromadnou
dopravou dojedete až pod poměrně velký lyžařský areál. Celkově jsem jako Pardubák a
student v Olomouci necítil moc rozdíl, neboť město je i velikostně a počtem obyvatel téměř
srovnatelné a byl jsem tam velmi spokojený. V Mariboru studuje jenom na univerzitě přes
24 000 studentů, tudíž ve městě stále potkáváte mnoho mladých lidí. Město žije mnoha
různými akcemi, tak jako v Olomouci zde v zimě najdete na náměstí svařené víno, a ani noční
život nezůstává pozadu s několika různožánrovými kluby. Centrum města není nijak velké,
avšak pěkné, hezky upravované a náherně vyzdobené v období Vánoc. Oficiální stránky
města nalezete na http://www.maribor.si/.

Studium
Univerzita Maribor (Univerza v Mariboru)
Mariborská univerzita se skoro 25 000 studenty je po Ljublaňské druhou nejstarší v zemi.
Nabízí 198 studijních oborů, které lze studovat na 16 fakultách. O vše se stará 1800
zaměstnanců. Seznam fakult a veškeré informace lze nalézt na webových stránkách univerzity
http://www.uni-mb.si/.

Moje studium a předměty
Jako studenti Regionální geografie jsme se spolužačkou studovali na filozofické fakultě
(Filozofska fakulteta, anglicky Faculty of Arts), oddelku za Geografijo. Informace lze nalézt
na http://www.ff.uni-mb.si/oddelki/geografija/studijski-programi.dot, ale lépe přímo na
stránkách katedry http://geografija.uni-mb.si/ (bohužel jen ve slovinštině, anglická verze
nefunguje).
Jako předměty jsme zvolili především „regionálky“ (Ameriku s Austrálií, Slovinsko fyzickou
i socio část – každou vyučuje někdo jiný, Afriku s Asií, didaktiku k pedagogickému minimu).
Mnoho z nabízených předmětů (http://geografija.uni-mb.si/program/pedagoski_f.htm) jsme

měli již jako absolventi bakalářského studia splněné a geografie se zde vyučuje pouze pro
budoucí učitele, tedy ne jako u nás jako samostatný odborný obor. Předměty jsou vyučovány
ve slovinštině, neboť zahraniční studenti jsme byli jen my dva, a tak záleží na osobní
domluvě, které předměty je možné absolvovat individuální zkouškou nebo seminární prací
v angličtině. Docházka tedy nebyla nutná (dokonce jsme absolvovali předměty z letního
semestru) s výjimkou didaktiky, kam jsme docházeli každý týden. Je tedy dobré projít si
předem seznam nabízených předmětů a rozmyslet si, kde získáte erasmus minimum 15ti
ECTS kreditů (čím více tím lépe). Změny jsou možné i po začátku školy (protože nejprve
musíte vyučující nalézt a domluvit se), avšak také jen do nějaké doby, kdy je musíte oznámit
pomocí formuláře naší univerzitě a nechat si je schválit. Doporučil bych také se rovnou
informovat o možnosti exkurzí, neboť exkurze do jaderné elektrárny Krško byla pěkný
zážitek.

Angličtina
Úroveň potřebné angličtiny bych hodnotil na normální komunikační úroveň, rozhodně není
důvod k panice z jazykové bariéry. Všichni na nás byli po celou dobu pobytu milí a snažili se
nám vyjít vstříc, i u zkoušky kdybychom náhodou nevěděli byla možnost vypomoci si česky
(což je nesporná obrovská výhoda slovinska!!). Spousta ostatních Erasmus studentů (hlavně
Španělů a Turků) pořádně ani anglicky neuměla, avšak komunikovat bežně anglicky by měl
být základ.

Zkoušky
Zkoušky probíhaly odlišně, někde nám ke splnění stačila odevzdaná seminární práce,
k didaktice jsme studovali anglicky psanou (poměrně tenkou) učebnici a pak o ní diskutovali,
jinde jsme byli zkoušeni z našich seminárních prací, jejichž úroveň musela mít určitý
standard. Jak jsem uvedl výše, všichni se snažili být milí a rozhodně nás nechtěli v Mariboru
nechat zkoušky protahovat a opravovat, avšak určitou míru znalostí a dost času nad
seminárními pracemi to vyžadovalo.

Jazykový kurz
Jazykový EILC kurz jsem absoloval v Nove Gorici, městě přímo na hranici s Itálií, kde jeho
stará část byla zabrána po druhé světové válce Italy a Slovinci postavili na druhé straně
hranice nové město. Kurz bych rozhodně doporučil, neboť vám umožní strávit ve Slovinsku
navíc placené tři týdny (pro mě to bylo září). Výuka byla čtyři hodiny denně s přestávkou a

kurz absolvovali všichni. Získali jsme základy slovinštiny, takže jsem pak byl schopný
normálně komunikovat v běžných životních situacích po zbytek Erasmu. Navíc se seznámíte
s několika lidmi a novými kamarády, kteří pak s vámi budou v Mariboru! Pro mne to asi byla
nejlepší část Erasmu, počasí bylo skvělé, spousta výletů a jiných akcí, a to v malé skupince
16ti lidí (v Mariboru pak bylo kolem 150 Erasmáků, takže sotva poznáte všechny). Je důležité
se o EILC kurz dopředu zajímat, neboť bývají plné, poptávka převyšuje nabídku a kdo ho
absolvuje, ví proč. V Nove Gorici nebudete litovat, koordinátorka Veronika Piccinini je
skvělá!

Život ve Slovinsku
Ubytování
Ubytováni jsme byli na kolejích (82 euro/měsíc), což byla nejlevnější a ne zrovna nejhorší
varianta (privát stojí kolem 150 – 200 euro/měsíc a kvalita je různá). Rozhodně je dobré včas
o koleje zažádat (odpovědět na mail). Po registraci na Erasmus do Mariboru by se vám měla
ozvat Eva Škruba, koordinátorka pro ubytování. Koleje jsou v podstatě dvoje, Gosposvetska a
Tyrševa. Bydlí se po jednom nebo po dvou, všude je možnost vyprání prádla zdarma a
přípojky na kabel (mít vlastní) na internet.

Náklady
Výše stipendia byla pro rok 2009/2010 322 euro na měsíc a pokud pojedete na jazykový kurz,
dostanete na tento měsíc stipendium také. Slovinsko je proti České republice drahé (ale který
stát v Evropě není), řekl bych tak o třetinu až možná o polovinu. Některé ceny jsou podobné,
avšak pečivo, salámy a sýry, cestování autobusem, služby, vše je v přepočítání poměrně
nákladné. Pokud se uskromníte, dá se vyjít jenom se stipendiem, pokud však chcete něco
procestovat a chodit se bavit, rozhodně budete potřebovat nějaké peníze navíc (zcela pohodlně
se dá vyjít s grantem plus to, co byste dostali od rodičů na žití v Olomouci, pořád je Slovinsko
nesrovnatelně levnější než třeba Rakousko..). Co je další obrovskou výhodou Erasmu ve
Slovinsku je systém kuponů na obědy!! Slovinsko dotuje studentům 60 % ceny obědů a vy
platíte jen 40 %. Na každý měsíc máte nárok si koupit kupony dle počtu pracovních dnů a pak
chodíte do restaurací dle vašeho výběru (v Mariboru kolem 60 míst od fastfoodů po velmi
pěkné restaurace) na celá menu (polévka, jídlo, salát, někde zákusek) za cenu zhruba kolem 2
– 3 euro!

Závěrem
Maribor je skvělé místo na Erasmus a rozhodně bych ho velmi doporučil v kombinaci
s jazykovým kurzem v Nove Gorici. Pokud o Erasmu váháte, určitě se přemožte a jeďte! Je to
výborná zkušenost, poznáte nové lidi z celé Evropy, zažijete spoustu zajímavých akcí a máte
možnost procestovat a poznat nová místa a kulturu. Navíc na to ještě dostanete peníze :)

Doufám, že jsem zde zmínil to nejdůležitější. Pokud by vás zajímalo něco dalšího, projděte si
moji zprávu v Erasmus databázi závěrečných zpráv na

http://erasmusdatabaze.naep.cz/modules/erasmus/report.php?action=display&id=8152&country=27&year=
3&school=

případně si dohledejte další lidi, co píší o Mariboru. Kdyby vás přesto ještě něco zajímalo,
můžete mi napsat na peta.reznicek@atlas.cz a budu se snažit vám pomoci a poradit.

Můj Erasmus je mrtev, ať žije Erasmus!

