
Studijní cesta
8. – 11. 11. 2018, 
Plzeň – Deggendorf –Železná Ruda –
Klatovy –Zwiesel – Frauenau – Neuschönau
– Pasov- Deggendorf – Plzeň 



Účastníci 

 Celkem 40 studentů + doprovod

 8 TH Deggendorf

 6 OTH Amberg-Weiden

 10 JČU

 16 ZČU

Představení studijní cesty 
studentům, 11. 10. 2018, 
ZČU UP 115, 9:25



Plakát



Deggendorf:  
Komentovaná 

prohlídka 
města a 

kampusu TH 
Deggendorf



Železná Ruda:  
přednáška Euroregion 

Dunaj-Vltava: 
projektové aktivity, 

možnosti financování, 
oblasti podpory, 

Ing. et Ing. Pongratz, MBA
Manažerka kontaktních sítí 

Bavorsko – Česko



Železná Ruda: 
Týmová práce 
na projektech 
(pracovní listy)



Klatovy: 
Přednáška a 

exkurze firmy 
Rodenstock
Martin Lorenz

HR specialista pro vzdělávání a 
rozvoj

Tomáš Grman
Product&Marketing Manager

Eastern Europe
František Kácha

CIP and Six Sigma Coordinator



Klatovy: 
komentovaná 

prohlídka města



Klatovy: 
přednáška s 

místostarostou: 
projektové aktivity 

města, podpora 
podnikání, 

průmyslová zóna, 
aktivity v oblasti 

sociální a kulturní 
Ing. Martin Kříž

Místostarosta města Klatovy



Klatovy: 
PASK –

pavilon skla, 
expozice 

sklárny Lötz, 
Katakomby 



Železná Ruda: 
Týmová práce na 

projektech 



Zwiesel: 
prohlídka s diskuzí, 

historie firmy, 
produkty, techniky 

zpracování skla, 
ukázka foukaného 
skla, broušení skla 

Kristallglas AG



Theresienthal:
prohlídka muzea 

s výkladem, 
ukázka 

zpracování skla s 
výkladem



Frauenau:
Glasmuseum, 
komentovaná 

prohlídka o historii 
skla a jeho 

zpracování, 
Glasgarten, 

venkovní expozice 
skleněných 

uměleckých děl



Neuschönau:
prezentace 
týmových 
projektů, 
odborná 
diskuze, 

zhodnocení



Pasov: 
prohlídka 

historického 
města, ukončení 

exkurze



Hodnocení exkurze

20 odpovědí: 4 TH Deggendorf

4 OTH Amberg-Weiden

4 JCU

8 ZCU



Jak jste spokojen/á 
s následujícími 
atributy exkurze / 
Wie zufrieden sind
Sie mit folgenden
Attributen der 
Studienreise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Délka exkurze / Länge der Studienreise

Počet navštívených míst / Anzahl der besuchten Plätzen

Rozsah a kvalita získaných informací o česko-bavorském příhraničí / Breite
und Qualität der gewonnen Information über bayerisch-tschechischen…

Výběr přednášek / Auswahl der Vorträge

Délka volného času na svůj vlastní průzkum míst / Läner der Freizeit für
eigene Erkundigung der Plätze

Možnosti poznání příhraničního regionu / Möglichkeiten zum Kennenlerner
der Grenzregion

Možnosti komunikovat v cizím jazyce / Möglichkeit in einer Fremdsprache zu
kommunizieren

Možnosti seznámit se s novými lidmi / Möglichkeit neue Leute
kennenzulernen

Pracovními listy / Worksheets

Skupinovou aktivitou / Gruppenaktivität

Prezentací projektů / Projektpräsentation

Spokojený/á / zufrieden Spíše spokojený/á /Eher zufrieden

nedokáži se rozhodnout / Ich nkann mich nicht entscheiden Spíše nespokojen/á / eher unzufrieden

Nespokojený/á / unzufrieden



Ohodnoťte
následující
služby v rámci
exkurze / 
Bewerten Sie 
folgende 
Dienstleistungen 
während der 
Studienreise

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Doprava / Transport Ubytování / Unterkunft Stravování / Verpflegung (Essen)

1 2 3 4 5



ANO
spíše ano 

 Byly informace o programu exkurze poskytnuty v dostatečném 
časovém předstihu? / Waren Information über dem Programm der 
Exkursion zeitig genug vermittelt?

 Byly informace o programu exkurze dostatečné? / Waren 
Information über dem Programm der Exkursion ausreichend?

 Byly informace o programu exkurze pochopitelné? / Waren
Information über dem Programm der Exkursion verständlich?

 Byly informace o programu exkurze dostupné? / Waren
Information über dem Programm der Exkursion zugänglich?



Informace

 Zdroje:

 e-mail

 webové stránky

 facebook

 přednášky

 infoday

 spolužáci

 Koordinátor

 Nové zdroje:

 e-mail

 facebook

 webové stránky školy 

 nástěnky 

 koordinátoři 



Co se Vám na 
exkurzi nejvíce
líbilo? / Was 
hat Ihnen am 
meisten 
während der 
Studienreise 
gefallen?

 Austausch mit Studenten

 Besichtigung der Firma Rodenstock

 Die Museen

 Dobrá parta lidí. Překvapilo mě, jak zajímavé může sklo a podnikání s ním býti. 

 exkurze v továrně na výrobu brýlových skel

 fast alles

 Gemeinsame Gespräche und der Ausflug nach Zwiesel

 Gesellschaft

 návštěva skláren 

 neue Leute kennenlernen

 Neues Erfahren und neue Studenten kennenlernen

 Organizace celého výletu, společnost

 Poznání míst, které bych sama nenavštívila

 poznání nových a zajímavých lidí, návštěva skláren

 Poznání nových lidí a míst. Možnost komunikovat v cizím jazyce.

 Rodenstock

 Rodenstock!!, poznání nových lidí, volná zábava, ubytování na německé straně, Klatovy

 Rozšíření povědomí o česko bavorské spolupráci.

 výroba skla

 Že vše bylo perfektně zorganizovano



Co se Vám na 
exkurzi
nejméně líbilo? 
/ Was hat 
Ihnen am 
schlechtesten 
während der 
Studienreise 
gefallen?

 Bylo toho tolik, že nebyl žádný čas na odpočinek, takže to bylo docela náročné.

 das frühe Aufstehen

 Die Stadtführungen waren nicht gut. Habe auf einen Stadtführer gehofft und dass es entweder auf Englisch oder in zwei
Sprachen gemacht wird

 geschloßene Gruppen

 jídlo

 Leider sind die Barrieren zwischen beiden deutschen und tscheschischen Studenten nicht aufgebrochen. Deutsche Studenten
waren häufig unter Deutschen und Tschechische Studenten unter Tschechen. 

 Málo času pro jednotlivé aktivity

 moc navštívených míst na úkor našeho volného času

 Nic kontaktního, snad jen málo času na vlastní aktivity, ale to je pochopitelné

 Nic, nemám žádné výtky

 nicht

 přednáška od té paní z nějaké té přeshraniční organizace

 příliš nabitý program

 příliš nabitý program, nebyl čas na rozchod a podobně

 Rhodenstock - velmi dlouhé a detailní povídání

 Stadtführung in Deggendorf

 Ubytování v Železné Rudě

 Zu viel Messe besuchen

 Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Tschechen manchmal schwierig, da mehr Tschechen dabei waren. Sie haben
untereinander tschechisch geredet.



Splnila exkurze
Vaše
očekávání? / 
Hat die 
Studienreise 
Ihre 
Erwartungen 
erfüllt?

Ano / Ja 100% Ano na / Ja auf 50%

19 1


