Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní
univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava
14. – 17. května 2018
Již šestým rokem pokračuje spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava
(VŠPJ) a Fakulty cestovního ruchu Užhorodské národní univerzity. V letech 2013 až 2017 proběhlo
devět týdenních výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků obou škol v Jihlavě a
v Užhorodu. V letošním roce navštívila skupina ukrajinských kolegů Jihlavu ve dnech 14. – 17. května.
Pobyt byl organizován jako studentský workshop na téma „Kraj Vysočina a Zakarpatská Ukrajina:
Společné rysy a odlišnosti“. Účastnilo se jej deset studentů a dvě akademické pracovnice z Užhorodu
a jihlavští studenti a učitelé oboru Cestovní ruch v podobném počtu. Ukrajinská skupina přijela
do Jihlavy v pondělí 14. května. Oficiální program slavnostně zahájila zástupkyně rektora VŠPJ,
prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová. Ukrajinští hosté byli přijati také hejtmanem Kraje
Vysočina.
Studenti pracovali v mezinárodních skupinách. Každý z pěti smíšených česko-ukrajinských týmů
dostal za úkol zpracovat jedno z témat. Studenti se v souvislosti s cestovním ruchem zabývali
problematikou gastronomie, zvyků a tradic, hlavními přírodními a kulturními atraktivitami obou
regionů a také srovnáním studia na partnerských vysokých školách v Jihlavě a v Užhorodu. První den
pobytu byl zakončen prohlídkou historického jádra Jihlavy. V úterý 15. 5. navštívili Telč - významnou
destinaci UNESCO v Kraji Vysočina. Středu strávili účastníci na terénní exkurzi v Praze. Absolvovali
prohlídku historických památek centra Prahy (Staroměstská radnice, Staronová synagoga, část
Královské cesty), plnili zadané úkoly k průvodcovské činnosti a připravovali podklady pro závěrečné
prezentace. Poslední den workshopu studentské týmy zpracovávaly svá témata ve škole. Spolupráce
vyvrcholila přehlídkou a vyhlášením vítězné prezentace.
Podle reakcí účastníků z obou vysokých škol se „jihlavská“ část letošních společných aktivit vydařila.
Studenti se vzájemně poznali při práci i při neformálních setkáních ve volném čase. Mohli se svými
kolegy diskutovat nejen o tématech, která řešili v rámci workshopu.
Stejní studenti a učitelé se znovu setkají v září 2018, kdy bude jihlavská skupina pobývat v Užhorodu.
Spolupráce obou vysokoškolských pracovišť je přínosná jak pro studenty, tak pro akademické
pracovníky. Vedle výměny zkušeností a možností přednášek akademiků na partnerské škole vznikají
na VŠPJ bakalářské práce zaměřené na cestovní ruch v Zakarpatí.
Ukrajina je, i přes současné události, zemí velmi atraktivní pro české turisty. Češi se zajímají hlavně
právě o Zakarpatskou oblast Ukrajiny, která byla v době „První republiky“ součástí Československa.
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