BIENVENIDO A ESPAÑA!
Odjakživa jsem měla toulavou duši, která musela
hodně poznávat a cestovat. Když jsem začala
studovat na OPéeFce, vždy mi imponovala
skupinka zahraničních studentů, kterou jsem
potkávala na fakultě. Cíl byl jasný, chtěla jsem je
poznat. Začátky nebyly úplně jednoduché,
protože jsem byla v situaci asi jako většina
studentů, kdy jsem se obávala mluvit anglicky z
důvodu, že udělám nějakou chybu. Chyb bylo ze
začátku jako máku, ale postupem času s
přibývajícími zážitky a prohloubením vztahů tyto
obavy postupně opadly. A tak začala moje první
myšlenka na Erasmus.
Každý student má samozřejmě jiná očekávání od
svého studijního pobytu a pro mě byl jeden z
nejdůležitějších faktorů bohatý studentský život
a teplé klima. A bylo rozhodnuto! Jasnou volbou
pro mě bylo jihovýchodní pobřeží Španělska s
přístavním městem Cartagena. To jsem ještě
netušila, že z jednoho prvotně plánovaného semestru se stane nakonec téměř rok života
strávené v této zemi.
Pobyt ve Španělsku shrnu z pohledů asi tří nejvíce tázaných oblastí a to pohledu studia,
financí a společenského života. Fakulta se nachází přímo u moře a rovněž i v centru města,
kam se dá z jakéhokoli koutu Cartageny dojít pěšky. Co se týče samotného vzdělávání, zde
záleží hodně na úhlu pohledu, co každému vyhovuje. V Cartageně neočekávejte moc velkou
organizovanost, hodně věcí se řeší tak, jak přijdou. Prostě klasická MAŇANA. Ano, člověk se
tam rozhodně nenudí. Na druhou stranu hodnotím jejich pozitivní přístup k věcem, že i když
se něco nepovede, jak by chtěli, tak se z toho nehroutí, zaimprovizují a život jde dál. Člověk
se tady naučí být flexibilní. Se samotnou výukou jsem já byla velice spokojená. Mnohé
předměty zde byly řešeny formou společných projektů, které tvořily následně podstatnou
část závěrečného hodnocení. Zde jsem si mohla vyzkoušet spolupráci s mnoha národy, která
byla velice inspirativní. Závěrem bych zhodnotila výuku tak, že záleželo dost na předmětech,
které si žák zvolil. Student si může vybrat poměrně z velké škály předmětů. Pokud se chcete
naučit španělsky, tak fakulta nabízí skvělý kurz španělštiny s famózně známou Juanou Marii,
která je tak vtipná a osobitá, že odcházíte z hodiny se skvělou náladou a myslíte si, že příští
rok z vás bude učitel španělštiny.
Dalším hlediskem, které je důležité pro každého z nás, jsou finance. Po příjezdu do Cartageny
jsem byla příjemně překvapená cenovou relací v supermarketech, kdy ceny byly přibližně
stejné jako u nás v ČR. Obzvlášť každý Erasmák propadl kouzlu největšímu španělskému
řetězci Mercadona, která nabízí jak potraviny, tak kosmetiku i nějakou tu kořalku jejich
značky za levný peníz. Náklady za ubytování se pohybují okolo 200 EUR za měsíc v případě
pronájmu pokoje v rámci bytu (konečná cena), takže v porovnání se západní Evropou

naprosto skvělé. Student si samozřejmě může vybrat, zdali chce bydlet na koleji či v bytě, ale
byt vyjde mnohonásobně levněji a o dostatek bytů v Cartageně není nouze. Cartagena je
menší městečko, takže více méně se dá všude dostat pěšky či na kole. Studenti na začátku
semestru vždy prodávají kola za symbolickou cenu, takže projíždět se po přístavu na kole má
také své kouzlo.
Jako jednu z největších výhod studijního pobytu spatřuji ve společenském životě. Existuje zde
tzv. ESN organizace, která má na starosti stručně řečeno zábavu, party a výlety pro
zahraniční studenty. Určitě je dobré nepromeškat Welcome week ještě před začátkem
semestru, kdy ESN pořádá neskutečné množství akcí a her pro studenty, které stmelují
kolektiv, takže po společně stráveném týdnu máte pocit, že se s některými znáte celý život.
ESN také nabízí předmět „Bolsa de Idiomas“, který má za úkol prohloubit jazykové a sociální
schopnosti a určitě stojí za to si ho zapsat. Poznáte nejen spoustu lidí, ale i sami sebe.
Musím říct, že Erasmus hodnotím jako jednu z věcí, která rozhodně obohatila můj život a dá
se říct i poměrně změnila, především změnila pohled na svět. Než jsem se rozhoupala udělat
krok do neznáma, trvalo mi to až do navazujícího stupně studia. Teď rozhodně vím, že jsem
se bála naprosto zbytečně, a že jsem mohla uchopit příležitost už mnohem dříve. Teď už vím,
že někdy je prostě nejlepší jen skočit a křídla roztáhnout cestou.

Veronika Maťková, 20. 12. 2020

