
 

Semestr na Stockholm University 

 

Na Stockholm University jsem studovala během letního semestru 2017/2018. Studium ve 

Stockholmu bych doporučila každému, kdo by si chtěl vyzkoušet jiný přístup ke studiu 

lingvistiky, kdo má rád přírodu a kdo se nebojí toho, že zima může trvat až do dubna. 

Při plánování Erasmu ve Švédsku je důležité myslet na to, že tamější letní semestr začíná 

už v půlce ledna, a vy tím pádem přijdete o celé zkouškové období v Praze. Na druhou 

stranu, letní semestr ve Švédsku končí se vším všudy na konci května, takže pak zbývá 

mnoho času na zkoušky v Čechách.  

Při plánování studia a vyhledávání vhodných předmětů budete v první řadě používat 

univerzitní katalog. V katalogu ovšem nenajdete všechny předměty, tím pádem 

doporučuji všechny ústavy, na jejichž předměty plánujete chodit, kontaktovat rovnou 

mailem a domluvit se s nimi. Slavistika je ve Stockholmu malý obor s nízkým počtem 

studentů. Na jednom kurzu jsme například byli jen dva studenti a semináře probíhaly 

formou společných konzultací nad danou četbou a tématy. Ač mě to zprvu děsilo, ve 

výsledku jsem si zkusila zase úplně jiný formát výuky, který byl velmi přínosný a 

příjemný.  

Nejvíce předmětů jsem měla zapsaných z univerzitního Centre for Research on 

Bilingualism. Pokud vás zajímá bilingvismus, opravdu doporučuji si některý z předmětů 

zapsat, protože předměty podobného zaměření jsem na FF UK nezaregistrovala. Tempo 

semestru je ve Švédsku jiné, semestr je rozdělen na dvě části a uprostřed semestru 

probíhá regulérní zkouškové období. Předměty nestudujete všechny zároveň, ale většina 

trvala v mém případě třeba jen měsíc, zato ve velmi intenzivním tempu. Má to svá pro i 

proti, nicméně já jsem ve výsledku ocenila, že jsem se mohla vždy soustředit jen na jeden 

předmět. Ve výuce byl mnohem větší důraz kladen na domácí přípravu a četbu. 

Závěrečné zkoušky nebyly ve výsledku tak těžké, jen bylo třeba opravdu průběžně číst 

doporučenou četbu.  

Jednou z mých obav před odjezdem do Švédska byly finance. Stockholm je sice drahý, 

na druhou stranu máte mnoho studentských slev, takže to ve výsledku zas tak hrozné 

nebylo. Stipendium mi pokrylo náklady na ubytování, městskou hromadnou dopravu a 

ještě mi něco zbylo. Je třeba však počítat s vlastní investicí. Nejdražší je dát si jídlo 

v restauraci nebo jít tzv. na pivo. V tom směru se asi každý student musí ve Stockholmu 

uskromnit.  

  



Zpětně svůj Erasmus hodnotím zcela jistě pozitivně. Švédové jsou sice uzavření, jak se o 

nich říká, zároveň jsou ale nesmírně vlídní a ochotní. Studium, které bylo odlišné od FF 

UK, mi otevřelo nové obzory a nasměrovalo mě k tématu, kterému se nyní věnuji ve své 

diplomové práci. Hlavní město Švédska skýtá nádhernou přírodu, která je ještě hezčí, 

když ji sledujete, jak se probouzí z dlouhé a tuhé zimy do jara a léta. Na začátku pobytu 

jsem si stěžovala na málo slunečního svitu, na konci mě už ve tři ráno budil východ 

slunce.  

Tipy 

▪ Na univerzitě můžete využít služby tzv. Academic writing service, kteří vám 

pomohou psát akademické práce v angličtině. Stačí si s nimi domluvit schůzku a 

dopředu jim poslat draft vaší práce. Během schůzky pak dostanete konstruktivní 

zpětnou vazbu k vašemu akademickému psaní v angličtině. Pořádají taktéž open 

class, kam můžete přijít psát vaši práci a konzultovat ji (po jazykové, ne po 

obsahové stránce).  

▪ Ve Švédsku můžete úplně všude platit kartou, nemusíte si tak dopředu měnit 

mnoho peněz. Za celý semestr jsem si vybrala hotovost všeho všudy dvakrát. Na 

mnoha místech se ani hotově platit nedá.  

▪ Na kartičku městské hromadné dopravy můžete během jara cestovat po 

ostrovech ve Stockholmském souostroví (Stockholm archipelago). Vřele 

doporučuji.  

▪ Stockholm je skvělé výchozí místo pro další výlety. Trajektem se přes noc 

dostanete do Helsinek, Tallinu, Rigy, vlakem dojedete do Kodaně, Goteborgu a 

Osla.  

▪ Jakmile roztaje sníh, kupte si kolo z druhé ruky a jezděte na něm. Před odjezdem 

ho bez problému prodáte dále.  
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