ROZHOVOR

V ČECHÁCH
MĚ ŠKOLA NEBAVILA,
VENKU JE TO JINÉ.“
Vojta Urban: „

ROZHOVOR
chci dělat. Díky tomu jsem teď opravdu
v pohodě. Třeba mám teď strašně volný
kalhoty, zhubl jsem nějakých 15 kilo. A to
nejenom proto, že si teď musím platit jídlo sám J. Ale celkově je člověk mnohem
uvolněnější, lidi se usmívají, chovají se líp.
V čem je tedy holandský
systém lepší?
Určitě přístup učitelů. Student je ten, pro
koho tam učitelé jsou. Na konci hodiny to
s námi učitel projede a zeptá se, co potřebujeme vysvětlit. Je normální tam diskutovat a probírat nápady. Tady to rovnou
zazděj…

„NA MARKETING MÁME

UČITELKU, KTERÁ DĚLALA
8 LET MARKETINGOVOU
ŘEDITELKU V BOSCH
PRO EVROPU. A TO UŽ JE
NĚJAKÁ FIRMA.“
Kdo tam dělá učitele?
Lidi z praxe, a je to něco. Na marketing
máme učitelku, která pracovala 8 let
jako marketingová ředitelka v BOSCH pro
Evropu, to už je nějaká firma. Na makroekonomii nás učí někdo, kdo ani není
učitel, ale vlastní několik firem a říká nám
příklady z praxe. Ve škole nám říkají, že
naučit se teorii můžeme vždycky, ale teď
bychom měli hlavně vědět, o čem to je
a jak to použít.

Vojta Urban je teď na začátku úplně nové cesty svého života.
V Česku ho to štvalo. Nevěděl, jak to změnit, tak se rozhodl zkusit
to v Holandsku. Teď studuje na Saxion University of Applied Sciences. A tenhle rozhovor fakt stojí za to, přinejmenším ze tří důvodů:
při rozhovoru Vojta (skoro doslova) září, jako bonus dostaneš
srovnání český vs. holandský systém, a zjistíš, že v Holandsku
jezdí studenti zadarmo. V celý zemi. Fakt.
Vojto, proč jsi začal studovat v Holandsku?
Na myšlenku studovat v zahraničí mě přivedl kamarád Holanďan, který mě k sobě
pozval na prázdniny. Tak jsem tam v červnu přijel, viděl jsem tu zemi a začalo mě
to zajímat. Kamarád navíc zrovna dokončil střední, takže hledal vhodnou vejšku.
Začal jsem mu koukat přes rameno, hledat s ním a tím to vypuklo. Bavili jsme
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se o tom, řešil jsem i to, že když odejdu
studovat pryč, tak se možná už nevrátím.

„VYBRAL JSEM SI SAXION,

KDE PRO PŘIJETÍ STAČÍ MÍT
MATURITU Z ANGLIČTINY.“

Jak jsi vysokou vybíral?
Nejdřív jsem jel do Amsterdamu, proto-

že když už jsi v Holandsku, tak se tam
musíš podívat… Na univerzitě jsem ale
zjistil, že pro přijímačky je třeba složit
jazykový zkoušky IELTS. To by nebyl takovej problém, ale dostat výsledky trvá asi
6 týdnů, kdežto já je potřeboval mít do
čtyř. Nakonec jsem si vybral Saxion, kde
pro přijetí stačí mít maturitu z angličtiny.
S přihláškou mi pomohla agentura Czech
-us, takže jsem v září v pohodě nastoupil.
Teď studuju obor IBMS – International Business & Management Studies.
Máš i nějaké srovnání s českou vejškou?
Dva roky jsem studoval na ČZU, ale nebavilo mě to. Měl jsem neustále pocit, že mi
něco chybí. Chtěl jsem změnu, zkrátka dělat věci jinak. Doma mi říkali, že to je v tomhle věku normální. Ale když jsem přijel
do Holandska, najednou mi seplo – tohle

Takže i výuka je tam zaměřená
na praxi?
Určitě. Je důležitější vědět o čem ten
předmět je, jak to funguje v realitě. Na
cultural management, kde se učíme, jak
vést jednání s lidmi z různých kultur,
máme učitelku, která bydlela a pracovala pár let v USA, v Peru. v Austrálii, v Asii.
Takže se učíme třeba jen tím, že nám
dává příklady z praxe. V testech není odpověď ANO/NE. Chce se po nás, abychom
vše vysvětlili a zdůvodnili náš názor.

„NEJSOU PŘEDNÁŠKY,

VŠECHNO ŘEŠÍME S UČITELEM FORMOU DISKUZE.“
Tak by to asi mělo vypadat
i tady…s praxí souvisí i povinná stáž
ve firmě. Jak to funguje?
Praxe je ve třetím ročníku. My máme povinnost strávit půl roku nebo rok v zahraničí, buď studiem, nebo stáží ve firmě.
Spousta studentů ale dělá stáže přímo
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v Holandsku, protože firmy tady spolupracují s univerzitami, takže si berou studenty na zaučení, pomáhají s bakalářkou
a kolikrát je i zaměstnají.
A jak to vypadá ve třídě? Je to masovka, nebo jsi v menší třídě?
V menší třídě, je nás 19, vypadá to hodně jako na střední. Nejsou přednášky,
všechno řešíme s učitelem formou diskuze. Učitelé tě znají jménem, ví, kdo
jsi. Když mají příklad, co se nějak může
vztahovat k Česku, tak ho dají. Je to hodně osobní.
Paráda. No a co studentský život,
ubytování a tak?
Pít se tady chodí ve čtvrtek. Nevím proč,
nejspíš proto, že o víkendu jsou většinou
brigády. A k tomu ubytování. Já bydlím
na koleji, což mimochodem není žádná
špeluňka, ale vlastní pokoj se vším všudy. Kuchyň sdílíme na patře. Chci jít ale

do studentskýho domu, který si studenti
pronajímají dohromady a žijí tam spolu.
Tady je super to, že všichni jsou strašně
otevření. Navíc škola je ochotná se vším
pomoci, i klidně doprovodit na radnici,
pomoci s vyplňováním formulářů. Jsou
hodně vstřícní.
Ohledně vstřícnosti - slyšel jsem,
že v Holandsku může student získat
různé granty od vlády.
Jo, grant je asi 550 € měsíčně. Část je
podpora ke studiu, kterou dostává student, pokud pracuje 56 hodin měsíčně,
část je podpora ze sociálního grantu,
který je založený na příjmu rodičů. Což
je výhoda, protože českej plat převedený na eura je v porovnání s holandským
směšnej. Studenti v Holandsku mají na￼
víc jízdné po celé zemi zadarmo, nebo
s výraznou slevou. ￼

„

Teda jak tě tak
poslouchám,
tak si jdu balit kufry!“

A

nekecal!

V době, kdy čteš
tenhle rozhovor,
začíná náš redaktor
Vojta studovat
magistra
v Holandsku!
Kontakt:
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