
Stáž Erasmus+ v Sheffieldu 

V zimním semestru 2015/2016 jsem absolvoval stáž na sheffieldské univerzitě v rámci programu Erasmus+ jako 

student doktorského oboru Obecná lingvistika nominovaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace. Stáž 

v Sheffieldu jsem zvolil především kvůli konkrétním osobám působícím na zdejší katedře slavistiky, s nimiž jsem 

měl možnost konzultovat svou disertační práci.  

Registrace erasmovských studentů po příjezdu probíhá hromadně v univerzitní sportovní hale, před registrací (ve 

stejný den) je třeba se zapsat (fyzicky) do kurzů. Při registraci pak obdržíte univerzitní průkaz, který slouží 

především jako průkazka do knihovny a ke kopírování.  

Během registrace nastal jediný technický problém v souvislosti s administrativou stáže – místní úředník 

vyžadoval potvrzení od domácí univerzity o minimálním počtu kreditů (což je v tomto případě 0). Vše se 

v rychlosti vyřešilo po mailu.     

Konkrétní forma realizace stáže je v případě doktorandů závislá na individuální dohodě – před příjezdem je proto 

dobré kontaktovat nejprve Mgr. Luďka Knittla (l.knittl@sheffield.ac.uk), který na sheffieldské slavistice zodpovídá 

za české oddělení. Po příjezdu jsem s místním školitelem konzultoval individuální studijní plán podléhající 

pravidlům doktorského studia na sheffieldské univerzitě. Tento plán zahrnoval kromě konkrétní náplně výzkumu 

také pravidelné týdenní konzultace a specifické studijní povinnosti dle potřeby studenta (v mém případě kurz 

statistiky a kurz němčiny). Dostal jsem k dispozici stůl s počítačem v pracovně pro doktorandy v budově, kde sídlí 

slavistická katedra. Knihovny (většina otevřená non-stop) se nacházejí nedaleko. Co se týče lingvistické literatury, 

knihovny jsou vybaveny obstojně, především nabídka EIZ je poměrně bohatá.   

Ubytování 

V Sheffieldu není těžké najít podnájem – nejsnazší a nejekonomičtější je obstarat si pokoj v domě s dalšími 

studenty. Měsíční nájemné za pokoj se pohybuje kolem 300 liber.  

Rozhodně je vhodné si ihned po příjezdu zařídit účet u některé z britských bank, k tomu je třeba na studijním 

oddělení požádat o potvrzení o studiu.  

Na ubytování na kolejích mají erasmovští studenti nárok jenom při dvousemestrálních stážích. Úroveň ubytování 

nemohu soudit, obecně je ale výrazně dražší než soukromé ubytování.  

Doprava 

Ve městě je solidní autobusová síť a dvě linky tramvaje k tomu. MHD jsem prakticky nevyužíval, poněvadž jsem 

bydlel v dochozí vzdálenosti od univerzity i autobusového a vlakového nádraží.  

V případe příletu na některé z londýnských letišť je nejjednodušší způsob dopravy do Sheffieldu vlakem. Cesta 

vlakem z Londýna (z centrálních nádraží nebo z letiště Luton) trvá 2-2,5 hodiny, z letiště Stansted kolem 3 hodin.  

Z Manchesteru se (přímým vlakem letiště) do Sheffieldu dostanete za cca 1,5 hodiny.  

Cestování vlakem není ve Spojeném Království laciná záležitost, výhodné jízdné se dá pořídit při včasném nákupu.   

Město 

Sheffield patří mezi největší anglická města. Ačkoli geograficky se Sheffield nachází v samém středu Anglie, 

kulturně – i jazykově – náleží k anglickému severu. Obyvatelstvo, obzvláště starší generace, hovoří yorkshirským 

dialektem.  

Na tváří města se výrazně podepsala jeho industriální minulost – z urbanistického hlediska se jedná o typické 

dělnické město bez výrazných dominant, avšak s ne zcela nezajímavým centrem. Nejvýznamnější památkou je 

katedrála (spíše však větší kostel) sv. Petra a Pavla, původně gotická s mnoha zachovanými původními prvky z 15. 

století.  

U řeky Don se nachází čtvrť Kelham Island – dříve srdce ocelářského města, dnes skanzen jeho průmyslové 

minulosti.  

Po zániku těžkého průmyslu se dříve nejšpinavější město Anglie proměnilo v jedno z nejzelenějších sídel. Velkou 



část rozlohy centra města zabírají parky a periferie zvolna přechází ve venkovskou krajinu na východě, severu a 

jihu a v hřbet Penin na západě. 

Okolí 

Na západě město sousedí s národním parkem Peak District (částečně do něj i spadá). Peak District zahrnuje 

střední část Penin, nízkého pohoří, která má však takřka vysokohorský charakter s holými kamenitými hřebeny a 

náhorními plošinami s vřesovišti. Do Peak Districtu se lze z Sheffieldu dostat autobusem nebo vlakem, do jeho 

východní části lze dojít i pěšky.  Za návštěvu také blízká města – Manchester, York či Leeds.  
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