Cesta studentek jihlavské polytechniky za oceán
Odborná expedici studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava na Kubu! Nejdřív to byla
myšlenka z kategorie přání. Že nakonec nezůstalo jen u velkých nesplněných snů, dokládá
expedice studentek VŠP Jihlava, které pod vedením profesora Petra Chalupy z katedry
cestovního ruchu VŠPJ procestovaly na sklonku roku 2010 Kubu doslova křížem krážem.
Jak to vlastně všechno začalo? V dubnu roku 2009 přednášel profesor Chalupa, který je
velkým odborníkem na země Latinské Ameriky, pro zájemce z řad studentů VŠPJ o Kubě.
Několikrát se zmínil o studentských expedicích, které do zemí Latinské Ameriky vedl.
Přednáška měla velký ohlas a objevily se i dotazy, kdy takovou expedici uspořádáme
pro studenty naší školy. Rozhodli jsme se tedy změnit přání ve skutečnost.
V červnu 2009 bylo rozhodnuto, že ideálním obdobím realizace třicetidenní expedice
na Kubu bude přelom listopadu a prosince 2010. Nebylo snadné nalézt termín mimo období
tropických dešťů a sezónu hurikánů, který by pokud možno co nejméně narušil
harmonogram výuky zimního semestru. Ještě v létě 2009 byl připraven návrh smlouvy
s Univerzitou v Havaně. Profesor Fernando Molina z kubánského krajského města Sancti
Spiritus, kde je pracoviště havanské univerzity, připravil první rámcový návrh programu
expedice. Profesor Molina je odborníkem, který na univerzitě vyučuje předměty cestovního
ruchu a současně spolupracuje s kubánskou organizací pro cestovní ruch CUBANACAN.
Velice si vážíme toho, že plánovanou expedici i spolupráci s havanskou univerzitou podpořila
na podzim roku 2009 kubánská chargé d’affaires paní Barbara Montalvo Alvarez při své
návštěvě jihlavské polytechniky.
Od listopadu, tedy celý rok před zahájením cesty, se začali hlásit zájemci o účast v expedici.
V té době byl také upřesněn program a byla stanovena cena poznávacího pobytu.
Z původního vyššího počtu zájemců z řad studentů nakonec zůstalo osmnáct nadšených
děvčat. Už v březnu 2010 bylo nutné složit zálohu na letenky. Včasná platba a využití
skupinové letenky znamenalo výrazné snížení ceny. Studentky si také vybíraly odborná
témata pro zpracování článků a začaly s přípravou podkladů. Pět z nich se rozhodlo
pro zpracování bakalářské práce o Kubě. Nastala etapa příprav, kdy studentky nejen sbíraly
informace, ale také pracovaly na přípravě expedice (zajištění víz, sponzorských darů,
pojištění, jednotných triček s logem expedice apod.)
V dubnu 2010 byla pozvána skupina studentů a učitelů VŠPJ v čele s tehdejším rektorem
dr. Ladislavem Jirků do Prahy na návštěvu kubánské ambasády. Pozvání přijali i studenti,
kteří v minulých letech Kubu navštívili a proběhla zajímavá diskuse. Chargé d’affaires byly
předány smlouvy s prosbou o jejich doručení havanské univerzitě oficiální cestou.
Jak se přibližovalo datum odletu 19. listopadu 2010, vrcholily poslední přípravy. Děvčata
sehnala sponzorský dar od jihlavského papírnictví Doubek. Dostali jsme množství drobných
školních potřeb. Dárky jsme předali dětem v malé horské škole ve vesnici Santo Domingo.
Návštěva školičky a radost malých školáků patřila k nezapomenutelným zážitkům. Všichni
účastníci měli při té příležitosti na sobě „expediční trička“ s logem, která pro nás připravila
batelovská firma Rejoice. Oběma sponzorům patří velký dík.

Pobyt na Kubě znamenal pro studenty jinou formu výuky. Z pedagogického hlediska jde
o aplikaci tzv. situační aktivizující výukové metody, tedy způsobu vedení výuky tak, aby bylo
vytýčených cílů dosahováno na základě aktivní účasti studentů a jejich bezprostředního
zapojení do výukových aktivit.
Procestovali jsme celý ostrov a celkem najeli více než pět tisíc kilometrů. Po celý den
v autobuse i v terénu dostávali účastníci podrobné informace o Kubě. Kromě stálých
odborných průvodců - profesorů Chalupy a Moliny to byli průvodci v národních parcích,
muzeích a dalších navštívených objektech. Děvčata určitě nezapomenou na dlouhou diskusi
v písku mezi mušlemi u Atlantského oceánu s profesorem mezinárodního práva Pascualem
Correou Alvarézem, který přednášel i v Evropě a neměl problém zodpovědět jakýkoliv dotaz.
Každý večer měla dvojice studentek za úkol provést rekapitulaci a zhodnocení poznatků
celého dne. Neformální diskuse pak často pokračovala i po večeři. V druhé polovině expedice
si účastnice v autobuse zkoušely roli průvodkyň a během delších přejezdů hovořily
do mikrofonu o tom, co se doposud o Kubě dozvěděly.
Trasa Expedice Kuba 2010:

K vrcholům pobytu patřila také přednáška a následná beseda s vedoucími pracovníky
organizace CUBANACAN. Záměrně byla připravena až na závěr expedice. Umožnila nám
doplnit si obraz o Kubě jako významné destinaci cestovního ruchu a porovnat informace
s vlastními postřehy.
Domů si všichni účastníci přivezli kromě zážitků, fotografií a suvenýrů i trochu jiný názor
na Kubu, než s jakým na ostrov přijížděli. O Kubě si musí každý udělat obrázek sám. Naše
expedice potvrdila, že praktická zkušenost je velice účinnou výukovou metodou. Jsme vděčni
za příležitost prožít měsíc v této nádherné zemi plné kontrastů a věřím, že se podobné
expedice pro studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava uskuteční i v budoucnu.
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