
Historie SAXION University of Applied 
Sciences sahá až do roku 1875, a zároveň 
se univerzita pyšní jedním z  nejmoder‑
nějších kampusů v  Holandsku. Saxion 
nabízí velmi širokou škálu bakalářských 
oborů. Navíc zde můžete navázat na již 
započaté bakalářské studium v ČR!

Fontys University of Applied Sciences 
patří k  největším univerzitám v  Holand‑
sku a  v  r.  2014 se tato univerzita umís‑
tila mezi pěti nejprestižnějšími vysokými 
školami Holandska. V kampusu ve Venlo 
můžeš studovat ekonomické bakalářské 
obory v angličtině nebo němčině. V rámci 
výuky tu studenti zakládají mini firmy, ve 
kterých sami pracují!

Druhý kampus Fontysu se nachází v Eid‑
hovenu a je volbou číslo jedna především 
pro technické obory díky bezkonkurenč‑
ní odborné vybavenosti a  kvalitě peda‑
gogů. Univerzita je navíc součástí regionu 
Brainport Eindhoven, který byl v  r.  2011 
oceněn jako Nejchytřejší region na světě!

ZUYD – to je TOP vzdělávací instituce, ně‑
kolikrát oceněná jako jedna z nejlepších 
univerzit aplikovaných věd v Holandsku. 
Specialitou ZUYDu je také velmi žádaný 
program european Studies, který kombi‑
nuje obory jako Communication, Culture, 
Law, Politics, Marketing a  tři cizí jazyky.  
Kde jinde studovat obor Evropská studia 
než v  samotném místě vzniku Evropské 
unie!

Na studium v zahraničí je nejlepší  
navazování přátelství s lidmi z celého světa

Na zahraničních univerzitách je velký  
výběr sportovních aktivit

I takhle může vypadat školní kampus!
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Studuješ European Studies - co je to 
vlastně za studijní program, na co se 
zaměřuje?
Tento obor se zaměřuje převážně na poli‑
tiku, právo, obchod (business), a to hlavně 
v Evropě. K tomu, abychom se v dnešním 
světě mohli uplatnit, musíme umět i jazy‑
ky. Což je další velká výhoda tohoto oboru, 
neboť kompletní čtyřleté studium probíhá 
celé v angličtině. K tomu jsem si mohla vy‑
brat i další jazyk, který už mám na určité 
úrovni a ještě jeden, s nímž chci začít. Já 
si vybrala němčinu a španělštinu, navíc se 
nabízí i rodný jazyk Holanďanů. Teď bere‑
me základy od všeho, abychom měli obec‑
ný přehled jak z práva, politiky Evropské 
unie, tak i marketingu. Do třetího ročníku 
máme možnost rozhodnout se, jestli se 
chceme vydat spíše cestou „businessu‘‘ 
nebo se zaměřit na obor „Public Policy“. Já 
se spíše chystám využít toho prvního za‑
měření. Následně si ještě můžeme vybrat 
další volitelný předmět ‑ např.  Eastern 
European Studies. Sami vidíte, že nabídka 
univerzity je opravdu bohatá.

V Holandsku jsi jen krátce, jaké jsou 
tedy tvé prvotní pocity?
Zatím jsem nadšená! Studovat v zahraničí 
byl můj celoživotní sen, takže se cítím moc 
dobře. Není to ale brnkačka! Máme hodně 
práce na doma a hromadu čtení, ale to je 
prostě vysoká škola. Už jsem se na to moc 
těšila, takže mi ani nevadí, že vyučování 
začalo už na konci srpna a potrvá až do po‑
loviny července. Tady mají prázdniny kratší.

 

Miluji, že můžu mít 
od každého trochu.“

Jak sis zařizovala ubytování?
S hledáním bydlení mi pomohla škola. Na‑
psala jsem mail, jestli nevědí o nějakém 
ubytování, poněvadž je to opravdu těžké 
takhle z Česka něco hledat. Všechny strán‑

ky s byty na pronájem jsou pod zvláštním 
přihlášením a většinou za to musíte platit. 
Nakonec jsem dostala kontakt na jednu 
bývalou učitelku práva na mé škole, kte‑
rá společně s  manželem poskytuje uby‑
tování pro studenty. Pronajímám si tedy 
u ní jeden pokoj a sdílím s nimi koupelnu 
a  kuchyň. Je to krásný domeček s  menší 
zahrádkou. Mají i  pejska, se kterým cho‑
dím skoro každý den na dlouhé procház‑
ky. Vždy, když si potřebuji vyčistit hlavu, 
vezmu ho a jdeme do přírody. Venkovské 
prostředí je tady opravdu krásné! Nemám 
to daleko ani do školy. Jezdím na kole 
přibližně 20  minut. Když nestíhám, jsem 
schopna to dát i za patnáct!

Jaký je Maastricht? Hádám, že 
tam zrovna nenajdeme typické 
nizozemské scenérie plné tulipánů 
a větrných mlýnů.
Maastricht je opravdu krásné město. Nej‑
dříve jsem z  toho tolik nadšená nebyla, 
ale přesně si pamatuji ten den, kdy jsem 
jela přes jeden z mostů a podívala jsem 
se přes řeku do paprsků slunce a  říkám 
vám… to byla opravdu pohádka. Ano, větr‑
né mlýny zde nenajdete. Nicméně já mám 
výhodu, že bydlím kousek od prostředí, 
kde se dá projít až na venkov, kde se třeba 
pasou krávy. Miluji, že můžu mít od vše‑
ho trochu. Životní standardy jsou tady na 
vysoké úrovni, protože Maastricht patří 
k dražším částem Holandska.

 

Není to lehké a moc si vážím podpory, 
kterou mi poskytuje má rodina. Bez ní 
bych v Holandsku nikdy nebyla!“

Je něco, co tě na Holandsku 
překvapilo? A už jsi tam měla 
možnost trochu cestovat?
Bohužel jsem ještě neměla čas vycestovat 
jinam, ale mám v  plánu navštívit hlavní 
město. Nějak jsem nic moc netušila, pro‑

tože jsem v Nizozemsku nikdy nebyla, ale 
co se počasí týče, tak jsem si nemyslela, 
že se bude tolik měnit. Opravdu se za den 
vystřídá snad úplně všechno! Nikdy nevíte, 
takže deštník vždy s sebou, ale zase se to‑
lik nenabalit. Také mě příjemně překvapi‑
lo, jak jsou lidé milí a téměř všichni mluví 
anglicky ‑ i staří lidé. Několikrát jsem šla 
na procházku s pejskem a oni se se mnou 
normálně pustili do řeči v angličtině.

Na závěr - vím, že je to hodně brzy, 
ale už myslíš na to, co bude dál? Po 
vystudování takového oboru budeš 
mít zřejmě otevřené dveře k dobrým 
pracovním nabídkám. Máš nějaké 
vysněné místo - ať už v Holandsku, 
v Česku, nebo někde úplně jinde?
Nebudu říkat, že jsem o tom ještě nepře‑
mýšlela. Přemýšlím nad tím pořád. Vždy 
jsem se chtěla stát učitelkou, ale čím jsem 
starší, tím víc chci něco jiného. Určitě bych 
si přála najít práci mimo Českou republi‑
ku, nejlépe v Německu. Moc mě baví pre‑
zentování čehokoli a ráda bych to využila 
třeba v  nějaké mezinárodní firmě.  Samo‑
zřejmě ještě přemýšlím o pokračování na 
tzv. „master’s degree“. Uvidíme, jak se to 
vyvine a jestli mě moje rodina bude moci 
nadále finančně podporovat. Vše přinese 
ještě čas. Je opravdu úžasné, když máte 
možnost někam vyjet a  studovat v  jiné 
zemi. Není to lehké a  moc si vážím pod‑
pory, kterou mi poskytuje má rodina. Bez 
ní bych v  Holandsku nikdy nebyla! Dík 
patří také Sabině Feldmanové z agentury 
Czech ‑us, která mi doporučila tento obor 
a  byla vždy připravena mi pomoct s  ja‑
kýmkoli problémem. 

Čím dál častěji od středoškoláků slyším, jak se chtějí po maturitě sebrat a odjet studovat do zahraničí. Snad 
každého láká nové prostředí, noví lidé a hlavně příležitost prožít životní dobrodružství! Bohužel, dost často 
plány o studiu v zahraničí zůstanou pouhými sny. A na čem to většinou ztroskotá? Především na vlastních 
obavách! Na strachu, že při studiu bude nepřekonatelným problémem jazyková bariéra a celkově na po-
chybnostech, jestli v takové zkoušce je vůbec možné obstát. Lucka Frydrychová to ale dokázala a šla si za 
svým snem. Ten ji zavedl do Holandska. Je teď čerstvou studentkou atraktivního oboru European Studies na 
ZUYD University of Applied Sciences v Maastrichtu. A svého rozhodnutí určitě nelituje!

 
Chcete mít blízko k přírodě,

a přitom studovat politiku, 
právo a business? 
Pak tedy hurá do Holandska! “

Chceš studovat v Holandsku?  
Napiš Lucce na 
luckafrydrych@seznam.cz

Na studium v zahraničí je nejlepší  
navazování přátelství s lidmi z celého světa

Na zahraničních univerzitách je velký  
výběr sportovních aktivit

I takhle může vypadat školní kampus!
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Country full of cheese
Hned po příjezdu do Holandska se musíš 
registrovat na radnici. Oficialita, úředni‑
čina. „Zase se budu dívat na kyselý drž‑
ky“, říkám si. Ale ouha! Úřednice je samý 
úsměv a  vtípek! Při rozloučení mi říká 

„Welcome to Netherlands and do not eat 
lot of cheese“. „We’re little crazy about 
cheese, you know“ dodává s  omluvným 
úsměvem, ale v očích má jiskřičky.

Holanďani jsou vůbec plní cheesy jokes – 
laciných vtípků. Na jaře, když zrovna Rus‑
ko začalo válčit na Ukrajině, se na mě ob‑
rátí učitel a říká mi „How does it work with 
Czechs? When you’re a bad Czech, are you 
reborn as a Russian?“. Holandsko je plné 
tolerantních lidí nabitých energií a  dob‑
rou náladou.

Chill zone
Jestli jste už někdy o Holanďanech slyšeli, 
že jsou laid ‑back  – uvolnění, je to 100% 

pravda. Samozřejmě vše dělají zodpo‑
vědně, ale zároveň se řídí heslem: „Jsme 
v  práci, ne na útěku“. Většinou se sna‑
ží užívat moment a  nade vše si cení čas 
strávený s přáteli a rodinou. Chtě nechtě 
se to přeneslo i na mě. Každý víkend tak 
něco podnikáme  – grilování, kola, medi‑
tace u  řeky, prostě chill. Člověk se naučí 
nechvátat a užívat si toho, co má.

Uprchlík
Zatímco v Česku se volají policejní hlídky 
na kominíky ze strachu, že jde o teroristu 
s kalašnikovem, Holandsko se vypořádává 
se zvýšenou imigrací a  přílivem uprchlí‑
ků po svém. Zdejší přístup je založený na 
poměrně jednoduché, ale účinné logice – 
čím dříve a lépe vás přijmeme do zdejšího 
systému, tím víc budete prospěšní společ‑
nosti. Samozřejmě i  zde jsou občas pro‑
blémy, ale celkově se tento přístup vyplá‑
cí. S uprchlíky jsem se potkal i já. V půlce 
srpna vycházím z obchodu, když tu ke mně 

přistoupí černoch a  lámanou angličtinou 
mi vysvětluje, že je z Eritrey a  tři dny už 
nejedl. Wow. Nemá u  sebe doklady a  je 
zřejmá absence nejen jídla, ale i  sprchy. 
Dávám mu mince z nákupu a ukazuji cestu 
na policejní stanici, aby se mohl registro‑
vat a měl kde spát.

Cestování
Protože mám práci, jako student můžu 
cestovat po Holandsku zadarmo. Hej, ČD, 
zadarmo! A  na vlak tu neČekáš Dlouho… 
Super šance, jak si procestovat celou zemi. 
Každé město má svoji vlastní atmosféru. 
Arnhem, kde jen po pěti minutách chůze 
od stanice najdeš obrovský park s  vodo‑
pádem a v centru most, o který se vedla 
jedna z nejkrvavějších bitev 2. světové vál‑
ky. Utrecht se svými vodními kanály, kde si 
dáš v historickém centru oběd a sleduješ 
kolem plovoucí lodě. Eindhoven s  býva‑
lou průmyslovou oblastí Philips, přesta‑
věná na hipster land. Rotterdam, za války 

Kdo je Vojta Černý?

Toho času čtyřiadvacetiletý student Short 
Degree programu Bachelor in Marketing 
na SAXION University of Applied Sciences 
v holandském Deventeru. Jeho největším 
současným snem je začít si pravidelně 
uklízet pokoj a na Vánoce navštívit Berlín.

Školní akce. Artur z Brazílie, já, Fivos z Řecka a Bill z Číny

Saxion University of Applied Sciences Utrecht – jinej gang

Oficiální přivítaní  
od Saxionu v luxusní 
restauraci

To nejlepší z Holandska!
Vojta svým osobitým 
způsobem představuje 
studijní život v Holandsku.
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srovnaný se zemí, dnes nejmodernější 
holandské město. Amsterdam s  domy 
postavenými na písku, které nemají ani 
jednu zeď rovně. Za 3 € si do vlaku můžeš 
vzít kolo a celý den jen jezdit po městě. 
Další chill!

Škola
Povaha zdejších domorodců se projevuje 
i v naší čtyřpatrové, tudíž vysoké, škole – 
Saxion University of Applied Sciences.
Prošel jsem poměrně dobrou školou v ČR, 
takže rozdíly můžu posoudit. Česká škola 

= velký objem informací a teorie, malý ob‑
jem aplikace a soft skills. Holandská škola 

= menší objem informací (kdo ale chce, ten 
si je najde) a velký důraz na vlastní nezá‑
vislou práci. Navíc, alespoň pro mě, se ka‑
ždý půlrok mění spolužáci, takže pokaždé 
pracuju na projektech s někým jiným, což 
hodně pomáhá s rozvojem soft skills.

Mezinárodní známosti
Litva, Německo, Rakousko, Polsko, Finsko, 
Francie, Španělsko, Korea, Čína, Vietnam, 
Nigérie, Írán, Sýrie. Vyber si národnost 
a  máš to tu. Jen v  Amsterdamu, který je 
o  třetinu menší než Praha, žije přes 170 
národností. Pro Holanďany důvod, proč 
jsou tak tolerantní. Pro mě příležitost, jak 
poznat nové kultury a  najít si kamarády 
z celého světa. Důležité zjištění – všichni 
jsme jiní, ale nakonec stejní.

Přístup k životu
Důvod, proč jsou tady lidé laid ‑back, vězí 
v holandském přístupu k životu. Není dů‑
ležité udělat věci správně napoprvé. Je 
důležité se naučit, jak věci dělat a  být 
sám sebou. Nehraje se na vlastní píseček, 
je důležité spolupracovat a být ve shodě. 
Není důležitý tvůj titul, ale co máš v hla‑
vě a  co umíš. Samozřejmě člověk udě‑
lá spoustu chyb, ale právě těmi se učí. 

A protože to tak dělá každý, jsou Holan‑
ďané sebevědomí, chovají se přirozeně 
a drží při sobě.

Kola
Bez kola ani ránu! Jízdní kolo bylo vynale‑
zeno v roce 1861 a jeho tvůrce, Pierre Mi‑
chaux, má můj neskonalý dík. Každé ráno 
šestikilometrová cesta do školy absolvo‑
vaná za 10 minut, dopravní prostředek do 
práce, za zábavou, do coffee shopu (ehm, 
ehm), na cestování. Všude jsou cyklostez‑
ky. Vyjedu z domu a za 5 minut jsem v lese 
za městem, kde si můžu užít samotu a pří‑
rodu v zemi, kde je hlava na hlavě. 

Arnhem – drak v centru

Eindhoven – hipster restaurace Fabrika, kde se vyrobila první žárovka

Utrecht – centrum

Chceš studovat na Saxionu?  
Ozvi se Vojtovi!   
(vojtech.cerny@debatovani.cz)  
nebo přijeď v březnu zdarma  
na Saxion Open Day. Registruj  
se na www.saxion.edu!
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