
„Zahraničná mobilita a ako ju vnímali študenti“ 

Odbornú prax v zahraničí absolvovali všetci študenti po prvý krát, ani krajinu v ktorej bola 

realizovaná predtým nevideli. Niektorí boli plní radosti, iní obáv, ale všetci boli hlavne plní 

očakávaní.  

Pracovné prostredie vo firme, kde pracovali, vnímali všetci študenti kladne, bolo pokojné, 

výborné, pekné a nemohlo byť lepšie. A aj samotná pracovná atmosféra bola výborná, 

príjemná, a všetko bolo fajn. 

Cieľom tejto praxe však bolo získať z nej čo možno najviac pracovných zručností a skúseností, 

otvoriť si bránu nových možností. Účastníci mobility sa vo svojich odpovediach zhodovali 

v tom, že nabrali a zlepšili sa v zručnostiach v niektorých počítačových programoch, zlepšili si 

komunikáciu s ľuďmi celkovo, ale aj v anglickom jazyku, naučili sa pracovať v tíme/kolektíve. 

Pokiaľ ide o odborné zručnosti a skúsenosti, zoznámili sa s rôznymi činnosťami 

administratívnej práce, spoznali a naučili sa pracovať s CMR systémom, ktorý vo firmách slúži 

ako databáza kontaktov a klientov firmy, túto museli upravovať a aktualizovať. Vyskúšali si 

napísať sťažnosť, reklamáciu, objednávku po anglicky, ale aj upravovať a editovať fotky či 

videá. Po celý čas praxe mali študenti k dispozícii svoju tútorku, ktorá im v prípade nejasností 

veci objasnila, pomohla alebo ich usmernila, poopravila. Zároveň však po celý čas sledovala 

ich prácu a vyvíjanú snahu napredovať, aby po skončení praxe dokázala reálne všetkých 

účastníkov mobility individuálne ohodnotiť, ich pokrok aj výsledok. 

Zamestnanci firmy ShipCon, kde sa realizovala zahraničná prax boli rôznych národností, čo 

bolo výhodou v tom, že aj vo firme sa komunikovalo anglicky. Prinieslo to príležitosť 

komunikovať po anglicky s rôznymi národnosťami. Študenti zhodnotili, že najlepšie rozumeli 

Litovčanke a Lotyške, celkom dobre bolo rozumieť miestnym, teda Cyperčanom a cudzincom 

ako napr. Nemcom a Rusom, a najťažšie bolo rozumieť Grékovi, ktorý vo veľkej miere aj 

v angličtine aplikoval grécky prízvuk. Náročné tiež bolo rozumieť Britke s veľmi špecifickým 

akcentom.  

Pred odchodom na mobilitu si nie všetci boli istý svojou angličtinou, ako budú rozumieť, či 

budú vedieť reagovať. S odstupom času viacerí skonštatovali, že vedia po anglicky lepšie ako 

si mysleli a že predtým sa vlastne iba hanbili po anglicky rozprávať. To sa pobytom 

v cudzojazyčnom prostredí odbúralo a zistili, že vlastne vedia riešiť rôzne situácie. Výnimočne 

sa vyskytlo aj zistenie a zároveň priznanie, že „nie je taký dobrý a že je čo zlepšovať“. Všetci 

však jednotne uviedli benefit, že sa ich angličtina zlepšila. Niektorí deklarujú, že si zlepšili 

bežnú každodennú komunikáciu, napr. v autobuse, na letisku, v meste, zlepšili a rozšírili slovnú 

zásobu a plynulosť v rozprávaní, ale aj pohotovejšie reakcie. A vďaka samotnej praxi si zvýšili 

úroveň formálneho jazyka, ale lepšie si počínali aj v písaní na PC po anglicky. Čo si však 

uvedomujú je, že sa málo zlepšili v gramatike a pomenej aj v odbornej terminológii. 

S ubytovaním v apartmánovom dome boli spokojní všetci, hoci pohodlie domova určite 

chýbalo. Naučili sa adaptovať na cudzie prostredie, ale aj prispôsobiť sa jeden druhému 

navzájom. Zopár študentom tam nechýbalo nič, ale niektorí vyhodnotili, že im chýbal televízor, 

iným väčší sprchovací kút. Väčšine chýbala domáca varená strava a úplne všetkým prišlo 

neobvyklé a aj nepohodlné, že tečúca voda nie je pitná.  

Samotný Cyprus zanechal vo všetkých super dojmy a mnohí by sa tam radi vrátili. Páčila sa im 

prímorská poloha, počasie, ale aj milí, priateľskí a dosť zhovorčiví ľudia. Niektorým prišla 



cyperská kultúra veľmi zaujímavá, ale zaujala ich aj história krajiny. Ďalších zaujala fauna, 

obrovské množstvo všade sa vyskytujúcich mačiek, a šváby, ktoré domáci nepovažujú za 

problém, a flóra, palmy, olivovníky, stromy mandarínky, pomaranča, limetky, grapefruitu či 

pomela, ktoré videli na stromoch po prvý raz. Iní zasa ocenili domáce jedlo, hoci po typickom 

slovenskom zatúžili už po týždni od vycestovania. Študenti sa o Cypre dozvedeli aj nové veci, 

ako napríklad to, že ostrov je rozdelený na grécku a tureckú časť a že sa tam vraj narodila 

bohyňa Afrodita. Ale zistili aj to, že ceny v obchodoch sú oveľa vyššie ako na Slovensku. 

Niektoré veci im na Cypre neboli blízke, ba zdali sa byť zvláštne, až čudné. Šoférovanie na 

opačnej strane a časté porušovanie predpisov, nepitná voda z vodovodu, hustota premávky, 

hádzanie použitého toaletného papiera do koša (nie do WC) či šváby.   

Projekt Erasmus+ zhodnotili všetci participanti ako úžasnú vec. Hoci študenti uznali, že 

sprevádzajúci učiteľ na zahraničnej praxi nesie na sebe obrovské riziko, nerobiť tieto projekty 

by bola podľa nich „somarina“. Prínosmi totiž sú, že sa mladí ľudia viac vzdelávajú, spoznajú 

nové kultúry a zoznámia sa s príležitosťami, ktoré majú inde vo svete. Veci sa učia lepšie, keď 

si ich človek vyskúša na vlastnej koži. Zlepší to znalosti, spoznajú a naučia sa nové veci. Mladí 

sa taktiež naučia spolupracovať, osamostatniť a zlepšia sa v angličtine. Pre študentov sú tieto 

praxe veľká skúsenosť, dobrá pre rozvoj poznatkov v rôznych oblastiach, v ktorých praxujú. 

Táto skúsenosť môže zmeniť ich pohľad na svet ako taký.  

Podľa študentov neexistuje žiadny dôvod, prečo by sa takýchto projektov a zahraničných praxí 

nemali zúčastniť. Všetci sa zhodujú v tom, že by išli znovu, lebo „bolo fajn, bavilo ich to tam 

a bol to dobrý zážitok“. Pretože mali „príjemné skúsenosti naučiť sa niečo iné, zlepšiť si 

angličtinu a naučiť sa niečo o novej kultúre“. A navyše všetci ocenili aj to, že si skúsili „žiť na 

vlastnú päsť“. 

Zo žiackych dotazníkov vyplnených po návrate zo zahraničnej praxe spracovala Mgr. M. Harmanová – 

koordinátor projektu. 


