
Pokud čtete tento text, předpokládám, že už trochu přemýšlíte o stáži 

v Bruselu. Jako každé město má zdejší život spoustu výhod, ale 

i nevýhod. V prvé řadě si člověk na Brusel musí zvyknout. Osobně mě 

velmi zajímá starší architektura a její propojení s moderními prvky. 

V tomto směru má hlavní město EU jistě co nabídnout. Na druhou 

stranu zdejší život není úplně nejlevnější. Měsíční životní náklady sice 

zdaleka nedosahují úrovně Paříže či Londýna, na druhou stranu pokud 

nemáte předem naspořeno, budete mít možná trochu problémy jen se 

stipendiem vyjít. Já ze svých 500,-€ dávala cca 400,-€ za nájem 

(v údajně nejlevnější části města). Za zmínku stojí i fakt, že cesta 

na ULB je v mém případě skoro hodina. Ale třeba budete mít 

na ubytování víc štěstí . Určitě se vyplatí pořídit si tramvajenku 

(na měsíc cca 50,-€). Pak se dostanete v podstatě všude. Systém dopravy mi ze začátku přišel (a asi 

mám ten pocit trochu pořád) trochu chaotický, ale funguje docela dobře. (Pokud se vyhnete ranním 

a odpoledním tlačenicím, je cestování i vcelku pohodlné.) Navíc poloha Bruselu je naprosto ideální 

k výletům. Za cca 12,-€ se dá koupit zpáteční lístek kamkoliv po Belgii (Antwerpy, Bruggy, Gent, …) 

a cesta trvá max. 2 hodiny (do Brugg). Za dvě hodiny jste v Paříži (rychlovlakem), v Německu 

(autobusem; vlakem za 1h). 3 hodiny trvá cesta do Amsterdamu. Londýn je také „co by kamenem 

dohodil“. 

Když jsem se na praxi hlásila já, nebyly explicitně požadovány žádné jazyky. V Bruselu se mnohdy 

domluvíte i anglicky (v centru), ale pokud bydlíte např. ve Schaarbeecku, tak je život snadnější 

s francouzštinou. K výkonu samotné praxe není francouzština bezpodmínečně nutná, nicméně její 

ovládání (A2-B1) může výrazně usnadnit komunikaci se studenty, ale i plnění vlastních úkolů.  

Ptáte se nyní, jaké úkoly to asi mohou být? Co by člověk na stáži 

na ULB vlastně měl dělat? Pokud očekáváte vedení vlastních 

kurzů, rozvoj zejména didaktických dovedností, asi vás trochu 

zklamu. Pomoc při přípravě a asistence v kurzech či výpomoc 

při jejich vedení je zajisté součást praxe, ale patří k ní i jistá 

administrativní činnost. Na ULB byste byli na stáži v české sekci 

katedry slavistiky (CET- Center d’etudieés tchèque). Toto oddělení 

má na starosti tři hlavní úkoly, na kterých se podílíte také:  

1. Někteří studenti slavistiky studují češtinu jako studijní 

obor. CET tedy zajišťuje jejich výuku jak jazykovou, tak odbornou 

(vy byste se účastnili zejména výuky jazykové). Alespoň jednou 

týdně by se měl konat tutorát, kde se s vámi studenti mohou 

poradit, v případě, že mají nějaký problém. 

2. Na ULB se každý semestr konají večerní kurzy češtiny. 

(Zde je možná spolupráce.) 

3. Komunikace s veřejností (web, facebook) a služby pro ni 

(knihovna, literární večery, Café tchèque, …). Vzhledem k tomu, že od stážistů se očekává 

pomoc při organizaci (případně samostatná organizace u CT) je zejména zde velmi praktická 

znalost francouzštiny… 



Nakonec hodně záleží na komunikaci s vyučujícími. Vzhledem 

k častým akcím je časová náročnost praxe značně nepravidelná. Pořád 

ale platí, že si stážista může svůj týdenní program z velké části 

naplánovat sám. Z tohoto důvodu není vyloučená možnost nějakého 

přivýdělku či jazykového tandemu.  

Ačkoliv zde stážista vykonává i aktivity, 

které nejsou součástí studijního plánu 

(spravování webových stránek, organizace chodu knihovny), je to 

zkušenost, která se určitě každému může hodit. Navíc pracovní prostředí 

je velmi příjemné, všichni jsou tu přátelští a ochotni při jakémkoliv 

problému pomoci (teď to možná zní trochu jako klišé, ale není :)). 

V případě jakýchkoliv otázek se na mě můžete obrátit. Katka Horáková 

(horakova.kate@gmail.com)  


