
 

 

 
 

 

 

 

 

Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. 

Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. 
 

 
 

Co řekli studenti o praxích v Německu: 

 

 

Karolína Netáhlová, studijní obor cestovní ruch: 

„Na praxi jsem byla v hotelu Birkenhof v Grafenwiesen a byla jsem velmi spokojená. 

Všichni byli hrozně milí, ochotní a nápomocní. Vyzkoušela jsem si úplně něco jiného, 

než jsem byla doposud na praxi zvyklá. Je to obrovská zkušenost, pracovat v tak 

velkém hotelu a ještě k tomu v zahraničí.“ 

 

Lukáš Buchta, studijní obor cestovní ruch: 

„V Německu jsem si užil i volný čas, byl jsem překvapen množstvím volnočasových 

aktivit – mohl jsem koupat v hotelovém bazénu, jít do sauny a sportovat.“ 

 

Romana Lusková, studijní obor cestovní ruch: 

„Vyzkoušela jsem si gastronomii v praxi a zdokonalila se v německém jazyce.“ 

 

Julia Bivolaru, studijní obor cestovní ruch: 

„Já bych se tam vrátila!!“ 

 

Barbora Mariánusová, studijní obor cestovní ruch: 

„I německý personál se snaží přiučit češtině!“ 

 



 

 

Diana Šurková, studijní obor sociální činnost: 

„Setkala jsem se s milým personálem, který se mně, i přes mou neznalost německého 

jazyka snažil ukázat veškeré zákoutí různé péče. Velice se mi líbilo, jaký postoj zaujímá 

personál ke klientům. Každého považují za jedinečnou osobnost s právem na 

plnohodnotný, důstojný život od narození až po smrt. Svým přístupem se dotýkají duší, 

a tak můžeme vidět rozzářené oči těch, jejichž smysl života se pomalu vytrácí.“ 

 

Lucie Soukupová, studijní obor sociální činnost: 

„Praxe v domově důchodců mě zavalila pozitivní náladou, měla jsem možnost vidět, jak 

to chodí ve srovnatelných zařízeních u nás a v Německu. Péče je na stejné úrovni, co 

se nedá srovnávat a v čem jsou v Německu určitě dál než my, je přístup ke člověku a 

úcta k životu. Máme se co učit.“ 

 

Barbora Mariánusová, studijní obor cestovní ruch: 

„Na praxi jsem poznala, jak se pracuje jinde a jaký tam mají systém. Získala jsem nové 

přátele z řad německého i českého personálu a udržuji s nimi kontakt i nadále.“ 

 

Jitka Janečková, obor kuchař – číšník: 

„V Německu jsme měli i osobní volno a to jsme si velice užili. Práce také byla zajímavá, 

v kuchyni jsme vyráběli cukrovinky a různé zákusky. Také jsem pracovala v obsluze. 

Byl tam ochotný personál a celá praxe byla fajn!“ 

 

 

 

 

 

Was die Studenten über das Praktikum sagten: 

 

 

Carolina Netáhlová, Tourismus: 

" Praxis hatte ich im Hotel Birkenhof in Grafenwiesen, und ich war sehr glücklich. Alle 

waren sehr nett, zuvorkommend und hilfsbereit. Ich habe hier etwas ganz Anderes 

ausprobiert, das ich im Praktikum noch nicht hatte. Es ist eine tolle Erfahrung, in einem 

so großen Hotel im Ausland zu arbeiten. " 

 

Lukáš Buchta , Tourismus: 

"In Deutschland genoss ich auch die Freizeit, ich wurde durch die Freizeitaktivitäten 

überrascht. Ich konnte auch im Pool schwimmen, in die Sauna gehen und 

Sporttreiben." 



 

 

 

Romana Lusková ,Tourismus: 

"Ich sah die Gastronomie in der Praxis und verbesserte mich in der deutschen 

Sprache." 

 

Julia Bivolaru , Tourismus: 

"Ich würde wieder hinfahren!" 

 

Barbora Mariánusová , Tourismus: 

"Auch deutsche Mitarbeiter versuchen tschechisch zu verstehen." 

 

Diana Šurková , Sozialarbeit : 

"Ich traf dort angenehme Mitarbeiter, die trotz meines schlechten Deutsch, mir alles 

gezeigt haben und mit vieles beigebracht haben. Mir gefiel, wie man hier mit den 

Klienten umgeht. Jeder ist eine einzigartige Persönlichkeit mit dem Recht auf ein volles 

Leben von der Geburt bis zum Tod. Liebenswürdig berühren sie die Seele, so können 

wir die glühenden Augen von denen sehen, deren Sinn des Lebens sich langsam 

verliert. " 

 

Lucie Soukupova , Sozialarbeit : 

"Das Praktikum  im Seniorenheim warf auf mich eine positive Stimmung, ich hatte die 

Gelegenheit zu sehen, wie es in vergleichbaren Einrichtungen bei uns und in 

Deutschland ist. Die Betreuung ist gleich, was nicht verglichen werden kann und was in 

Deutschland sicher weiter ist, ist der Umgang mit dem Menschen und Verehrung des 

Lebens. Wir haben noch viel zu lernen. " 

 

Barbora Mariánusová , Tourismus: 

" In der Praxis habe ich gelernt, wie man anderswo arbeitet, und welche Systeme es 

hier gibt. Ich gewann neue Freunde unter den deutschen und tschechischen Mitarbeiter 

und ich möchte diese Kontakte in der Zukunft weiterzuentwickeln. " 

 

Jitka Janečková , Koch - Kellner : 

"In Deutschland hatten wir auch Freizeit und die haben wir sehr genossen. Die Arbeit 

war interessant, in der Küche haben wir Süßigkeiten und verschiedene Desserts 

vorbereitet. Ich habe auch im Service gearbeitet. Die Mitarbeiter waren sehr nett und 

die ganze Praxis war großartig! " 

 


