
Milí zájemci o praktickou stáž na Bristolské univerzitě!  

Pokud zvažujete, zda-li podniknout výpravu do Velké Británie, následující řádky by Vám měly 

pobyt přiblížit a snad i pomoci v rozhodování.  

Praktická stáž v Bristolu se koná na místní univerzitě, 

kde se čeština vyučuje buď v rámci samostatného 

oboru bohemistika, nebo jako volitelný předmět pro 

všechny studenty, kteří se touží naučit nový zajímavý 

jazyk. Studenti jsou rozděleni do tří kurzů – kurz Czech 

Ab Initio je určen pro úplné začátečníky, kurz Czech 2 

pro mírně pokročilé a Czech 3 pro nejpokročilejší 

studenty. Dohromady je studentů kolem padesáti. 

Každý kurz má týdně tři hodiny po padesáti minutách. 

 

 

Jedna z hlavních budov Bristolské univerzity 

Kurzy vede z největší části paní učitelka Jana Nahodilová, a právě pro ni budete vykonávat 

práci asistenta. Práce v letním semestru, kdy jsem na stáži byla, spočívala především 

v přípravě materiálů pro všechny tři kurzy, v opravách různých písemných prací studentů a 

zajišťování neformálních setkání se studenty. Výuku samotnou vede vždy Jana Nahodilová 

nebo Lenka Davies, Vy hodiny buď pozorujete, nebo se můžete domluvit a výuku v lekcích 

také podporovat.  

Příprava materiálů se liší podle úrovně: pro začátečníky jsem připravovala různá interaktivní 

cvičení v programu Xerte, pro mírně pokročilé a pokročilé jsem zpracovávala různá témata, od 

tématu český film až po českou politiku po roce 1989. Pokud byste se rádi naučili pracovat se 

softwary usnadňujícími výuku cizího jazyka nebo se zdokonalili v hledání zajímavých článků, 

rozhovorů, esejí na různá témata spojená s životem v České republice, pak je tato stáž pro 

Vás ideální.  

Vaše pracoviště ve School of Modern Languages 

Czech Café, neformální setkávání se studenty, byla 

jedna z mých nejoblíbenějších aktivit. Studenti byli 

velmi zvídaví, vtipní a milí. Pokud byste však chtěli být 

se studenty v kontaktu ještě více, Vaší iniciativě 

rozhodně nikdo neklade překážky. V rámci univerzity 



působí česká společnost Ponožka sdružující jak české studenty studující v Bristolu, tak právě 

studenty češtiny – můžete s ní spolupracovat a podílet se na přípravě různých kulturních akcí. 

Oblíbené byly české filmové večery v Multimedia Centre, kde sídlí malé univerzitní kino, nebo 

různé jednorázové akce, jako například přednáška o satiristickém pořadu Kancelář Blaník či 

výlet do Českého centra v Londýně. Nevýhodou stáže může být to, že je tam zpravidla stážista 

sám, nebojte se proto s čímkoliv obracet na milé paní učitelky Janu a Lenku, které Vám budou 

se vším nápomocné. Celkově práce zabere přes 35 hodin týdně. 

Samotný Bristol je velice zajímavé město, 

naleznete zde jak klidnější čtvrti, tak na 

kulturní akce bohaté rušnější části. Bristol 

je slavný například díky graffitům umělce 

Banksyho nebo díky své jazzové scéně. 

Vedle nabídek různých přednášek se 

nebojte využívat také kulturních a 

sportovních nabídek univerzity! 

 

Bristolské graffiti  

 

Pokud byste rádi cestovali, nedaleko se 

nachází římské lázně Bath, hlavní město 

Walesu Cardiff či pravěký monument 

Stonehenge. Mohu doporučit i 

bezprostřední okolí Bristolu, po 

cyklostezkách se na kole z města 

dostanete za tři čtvrtě hodiny a můžete 

obdivovat krásnou okolní krajinu. 

 

Příroda v okolí Bristolu 

 

Jsem také ráda, že jsem se mohla blíže seznámit s anglickou kulturou i společností. Hodně 

ale záleží na tom, kde bydlíte - pokud jste ubytováni u československé komunity, angličtinu 

budete potřebovat minimálně. Pokud byste o Bristolu či stáži chtěli vědět více, podívejte se na 

stránky univerzity na www.bristol.ac.uk, nebo mě neváhejte prosím kontaktovat na e-mailu 

jansova.c@centrum.cz.  

S přáním krásného pobytu,  
Cecílie Jansová  

http://www.bristol.ac.uk/
mailto:jansova.c@centrum.cz

