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1. Zmenila účasť na mobilite Váš pohľad na prácu a život v zahraničí? 

o Áno, a rozhodne by som si vedela predstaviť v budúcnosti pracovať a žiť v zahraničí. 

o Určite áno. Život v zahraničí vnímam ako dostupnejší a zistila som, že si viem predstaviť 

študovať a žiť v inej krajine bez problémov. 

o Až tak môj pohľad nezmenila keďže už od malička mám záľubu v cestovaní a aj touto praxou 

som si potvrdila, že by som si určite vedela predstaviť žiť, študovať alebo pracovať v zahraničí 

aj na oveľa dlhší čas. 

o Rozhodne áno. Už nemám žiaden problém s orientáciou v cudzom meste. A reč nie je 

prekážkou. 

o Určite áno. Myšlienka pracovať alebo žiť v zahraničí ma láka oveľa viac ako pred touto 

skúsenosťou. 

o Určite áno, hlavne čo sa týka spôsobu ako sa pracuje, uvoľnenejšia atmosféra oproti Slovensku 

(hlavne z mojej skúsenosti), život je naopak veľmi náročný v Londýne, hlavne čo sa týka 

nárokov na život (kúpa nehnuteľnosti a pod.), náročné a dlhé cestovanie. 

o Určite áno, otvorili sa mi oči najmä pri zistení, že náš svet sa stáva viac a viac multikultúrnym 

a taktiež som nečakala, že sa ľudia ponáhľajú všade, len nie pri práci, kde majú väčší pokoj ako 

my. 

o Áno, zmenila. Pred mobilitou som mala strach z uponáhľaného života a bála som sa, že 

nebudem stíhať plniť svoje úlohy. Avšak počas mobility som zistila, že v zahraničí si až tak 

nezakladajú na rýchlosti ako na presnosti. 

o Určite áno. Dalo mi to veľkú a cennú príležitosť, ktorá mi určite vie pomôcť pri rozhodovaní 

sa po strednej škole čo a kam by som chcela robiť a kde by som chcela žiť. 

o Do tohto projektu som vstupovala s pocitom, že rozhodne chcem po ukončenej strednej školy 

vycestovať do zahraničia, kde by som ďalej študovala a následne asi aj pracovala. Avšak, aj 

napriek tomu, že som si tým bola istá, som to potrebovala vyskúšať, ako sa vraví na vlastnej 

koži. Tento pobyt mi dopomohol k otvoreniu novej kapitoly môjho života, a to je uvedomenie 

si, ako ďalej pokračovať a či vôbec nakoniec vycestovať. Vycestovanie ani tak nezmenilo môj 

pohľad na prácu či život skôr ma usmernilo k tomu čím by som v budúcnosti chcela pokračovať. 

Taktiež mi to ukázalo plno nových alternatív, o ktorých som doteraz nevedela. Čo vo výsledku 

znamená, že mi to napomohlo k plnému rozhodnutiu o pokračovaní môjho života v zahraničí. 

o Myslím si, že určite zmenila. Vedel som, že život vo veľkomeste je uponáhľaný viac než som 

očakával, na druhej strane som si všimol, že i keď je tam životný štýl taký rýchly, tak sa tam 

ľudia aj napriek tomu snažia byť na druhých milý, priateľský a práca je taká pokojnejšia avšak 

závisí od druhu vykonávanej práce.  

o Určite áno, pomohlo mi to nahliadnuť do každodenného života ľudí vo veľkomeste a skúsiť si 

byť jednou z nich. 

o Počas pobytu v Londýne som si uvedomila, že práca predstavuje skoro celý ich deň. Je to 

hlavne kvôli tomu, že začínajú oproti nám veľmi neskoro – o 9, niekedy až od 10 ráno a potom 

pracujú do noci. Práve preto si varia len polotovary, lebo viac nestíhajú. Život je tu veľmi 

rýchly. Ráno odchádzajú skoro aby stihli prísť do práce a naopak, večer prídu neskoro kvôli 

doprave – vždy sú plné cesty. Čo sa týka v života v zahraničí ma toto odrádza, ale tak nikdy 

neviem, kam ma cesty zavedú. 
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o Aby som povedala pravdu nikdy som nemala predstavu o práci v zahraničí, ale chcela som si 

to vyskúšať a to bol aj jeden z dôvodov prečo som sa prihlásila. Vždy som si predstavovala aj 

podľa opisov druhých aj podľa filmov, že život v zahraničí je oveľa jednoduchší ako tu u nás 

na Slovensku. To som zistila, že som sa mýlila, život v zahraničí nie je jednoduchší, práveže 

mi prišiel veľmi únavný, všade bolo rušno, ja preferujem skôr pokoj a pohodu, ktorú tu na 

Slovensku aj mám. 

o Áno, naučila som sa, že netreba sa zahraničia zbytočne báť, všetko sa dá zvládnuť, ak si 

zachováme chladnú myseľ a sú na okolí ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť. 

o Do Dublinu som išla s otvorenou mysľou a viac-menej s tým, že som vlastne ani poriadne 

nevedela, do čoho idem. Hneď po príchode do Írska mi bolo jasné, že to tam bude iné ako u nás 

na Slovensku. Či už doprava, strava alebo celkovo spôsob života. Po pár dňoch aklimatizácie 

do cudzieho prostredia a každodenného cestovania do práce som získala obrovský obdiv pre 

ľudí, ktorí dokázali opustiť svoju krajinu pôvodu a vycestovali za prácou do zahraničia 

z rôznych pracovných alebo finančných dôvodov. Verím, že to pre nich nebolo jednoduché 

opustiť niečo, čo dôverne poznali a ísť za niečím novým, nepoznaným. 

o Pokiaľ ide o podmienky žitia v zahraničí, stáž mi určite ukázala plusy i mínusy žitia v zahraničí. 

V tom mi prax určite zmenila pohľad na vec. 

o Nepovedala by som, že by ho zmenila, ale skôr potvrdila, prípadne upravila. Od začiatku som 

si myslela, že sa dostanem do kolektívu ľudí s inými návykmi, účasťou som však zistila, ako 

iní ľudia v Írsku sú. Moja túžba po živote a práce v zahraničí sa neuveriteľne zväčšila. 

o Áno. Ľudia v Írsku sú prekvapivo veľmi milí a pracovné podmienky prívetivé. 

o Túto možnosť, ktorú som mala mi jednoznačne otvorila oči a ukázala, čo to naozaj je žiť v inej 

zahraničnej krajine a som veľmi rada, že som si to mohla skúsiť na vlastnej koži. 

o Nie, skôr som sa len utvrdila v tom, čo už som si myslela. Už veľmi dlho som chcela pracovať 

a žiť v zahraničí a prax v Írsku mi síce ukázala i iné stránky tohto „životného štýlu“, no môj 

názor zostáva taký istý. Jediné čo som začala vnímať inak, je že v 9-5 práci človek strávi celý 

produktívny čas svojho dňa a keď už má čas pre seba, všetko sa v meste zatvára, na čo som 

nebola na Slovensku zvyknutá. 

o Nikdy predtým som nemala skúsenosť s prácou v zahraničí, takže týmto som dostala možnosť 

nahliadnuť do takého typického dňa v ich kancelárii. Život je tam iný, ulice sú rušnejšie a 

preľudnenejšie a všetko je drahšie, keďže majú vyššie platy, ale tak či tak je tam i nájom drahší, 

a tak sa to nedá vôbec porovnať. Mne osobne sa páčila tá multikultúra, keďže som pracovala s 

ľuďmi nielen z Írska, ale aj z Južnej Afriky, Brazílie či Mexika, a jednoducho tam neexistovalo 

toľko predsudkov ako u nás. Teraz aspoň viem, ako to tam zhruba chodí. 

o Jednoznačne áno, po tejto mobilite by som sa chcela niekedy v budúcnosti do zahraničia určite 

vrátiť. Dalo mi to skutočný nenahraditeľný obraz v zahraničí a jeho každodenného priebehu. 
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2. Čo bolo najväčším prínosom praxe pre Vás? Čo ste sa naučili? Prekvapilo Vás niečo? 

Zistili ste niečo o sebe? 

o Precvičila som si angličtinu, a spoznala som veľa nových zaujímavých ľudí rozličných 

národností. 

o Dostala som možnosť vyskúšať si život vo veľkomeste a aké je to pracovať v zahraničí v 

multikultúrnej spoločnosti. Naučila som sa samostatnosti a flexibilite jednak v presúvaní cez 

metropolu – Londýn a aj v práci, kde som zvládla vybaviť veci a povinnosti ktoré mi zadávali. 

o Celkovo vyskúšanie si život človeka ktorý žije a pracuje v zahraničí a jediný na koho sa 

v určitých situáciách mohol spoľahnúť, bol on sám. Naučila som sa, že by sme nemali byť tak 

sebakritickí a neistí, či už len v tom ako vyzeráme alebo sa obliekame, ale aj napríklad 

v rozprávaní v angličtine keďže drobné chyby ktoré spravíte, nikoho v realite nezaujímajú. 

Prekvapilo ma, ako bolo väčšina ľudí v Londýne priateľských, nápomocných a že jediný, 

o koho sa zaujímali boli oni sami – žiadne predsudky na základe vašej farby pleti, veku alebo 

štýlu obliekania. 

o Najväčším prínosom bola pre mňa neustála komunikácia v anglickom jazyku, často až na toľko 

že mi liezla na nervy, veľmi som si angličtinu obľúbila. Naučila som sa pracovať s papiermi 

ako aj zaobchádzať s deťmi. Prekvapil ma môj zmysel pre poriadok, keď som videla spôsob 

upratovania ľudí. 

o Najväčším prínosom pre mňa osobne bolo určite nutnosť komunikovať v cudzom jazyku, 

nakoľko dovtedy som si nebol príliš istý rozprávať v anglickom jazyku. Prekvapil ma ich 

prístup k práci, s akým kľudom veci riešia na rozdiel od firiem na Slovensku. Taktiež som zistil, 

že moja angličtina nie je až tak zlá, ako som si myslel. 

o Najväčším prínosom bolo asi to, že som sa cítil viac samostatný (v zmysle, že musel som sa 

spoľahnúť sám na seba vo všetkom, aj vybaviť si všetko sám), naučil som sa orientovať, 

používať dopravu, vybaviť si veci sám, zvládať náročné situácie, trocha ma prekvapila tá 

multikultúra, zistil som, že sa môžem spoľahnúť na seba a som schopný vybaviť si všetko, ak 

potrebujem. 

o Najväčším prínosom a zároveň zistením o sebe samej bolo jednoznačne dokázanie si, že mám 

na to žiť a dohovoriť sa v cudzej krajine. Zlepšila som si orientáciu a komunikáciu v angličtine, 

pretože som bola nútená ju používať každý deň. Prekvapilo ma, že po určitom čase som už 

dokázala porozumieť aj rozličným prízvukom a stratila som strach z rozprávania v cudzom 

jazyku. 

o Naučila som sa byť viac samostatná a zodpovedná, uvedomila som si, že nie v každej situácii 

sa o seba viem postarať tak jednoducho, ako by som si predstavovala. 

o Najväčším prínosom mi bolo viac aspektov. Ako najdôležitejšie sem môžem z môjho pohľadu 

určite zaradiť, že som samú seba presvedčila o svojej samostatnosti a začala si v tejto 

schopnosti veriť viac, než predtým. Taktiež som mohla počas praxe veľmi intenzívne vnímať 

chvíle, kedy som pociťovala stres vo väčšej miere, takže som si s o dosť jasnejším vedomím 

všímala moju schopnosť pracovať so stresom, čo mi v tejto problematike dalo dosť do života. 

Prekvapil ma určite iný životný štýl a celkovo aj iná mentalita ľudí. Presvedčila som sa tam, že 

nie je vôbec dôležité ako nás na Slovensku škatuľkujú často ľudia, ktorí nás nepoznajú alebo aj 

naši blízki. V takejto atmosfére, kde je kvantum ľudí sa tam jeden človek stratí, stane sa 

súčasťou jednej veľkej masy ľudí a uvedomí si, že svet nie je len o ňom, a že najpodstatnejšie 
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je vždy len to, ako sa vidíme sami. Dalo mi to možnosť viac spoznať seba samú a ujasniť si 

niektoré moje postoje, zmeniť pohľad na svoje priority a na celý život. 

o Keď sa pozriem na to z môjho osobného pohľadu, za seba by som určite spomenula zlepšenie 

pozornosti pri vykonávanej práce, komunikácia v cudzom jazyku, orientácia v dokumentoch, 

ale aj meste. Taktiež mi to pomohlo posunúť hranice mojej odvahy a zrušiť akékoľvek bariéry, 

čo sa týka vybavovania si vecí potrebných pre bežný život. Taktiež mi to veľmi dopomohlo po 

stránke nájdenia samej seba, a to z toho dôvodu, že človek tu môže začať niečo nové a úplne 

sám za seba. Táto prax mi nedopomohla len v zlepšení písania dokumentov, ako boli 

testamenty, faktúry či vypĺňanie databáz. Taktiež mi to dopomohlo osamostatniť sa a veriť 

hlavne samej sebe a mojím zmyslom. 

o Najväčšími prínosmi bolo to, že som zlepšil svoje komunikačné schopnosti. Naučil som sa 

písať zmluvy v cudzom jazyku, písať a odpovedať na maily, odkomunikovať si svoje potreby, 

byť viacej tolerantnejším. Prekvapilo ma, že nám v oboch rodinách varili teplé jedlá, nie že 

nám pripravili len nejaký polotovar zo supermarketu. Zistil som o sebe, že toho dokážem viac 

než si myslím, viem sa zorientovať v cudzom prostredí a že sa viem o seba postarať. 

o Najväčším prínosom bolo určite to, že som zistila, čo obnáša nie len samotná práca, ale aj 

cestovanie do práce a späť domov. Pomohlo mi to ukázať moje silné aj slabé stránky, na ktorých 

som motivovaná zapracovať. Dopomohlo mi to rozhodnúť sa o mojej budúcnosti a zvýšilo 

sebavedomie v komunikovaní. 

o Najväčším prínosom pre mňa bola samostatnosť, ktorú som získala počas týchto dvoch 

týždňov. Zistila som, že čo si nevypýtam, to nedostanem. Že ak niečo chcem vedieť, musím sa 

na to spýtať. Keďže som ešte nikdy nebola sama v cudzom meste, po prvýkrát som zistila aké 

to je byť v koži rodičov na dovolenkách. Nie je to len o tom vymyslieť kam chceme ísť pozrieť. 

Treba si vziať mapu do rúk a naplánovať ako sa tam dostať. V našom prípade to nebolo len 

o pamiatkach cez víkend ale aj pri ceste do práce a späť. Naučila som sa vážiť si prácu všetkých 

ľudí a nielen tých, čo pracujú v Anglicku, pretože som zistila aké vyčerpávajúce to mnohokrát 

býva. 

o Ako najväčší prínos pre seba považujem to, že som sa prestala báť hovoriť po anglicky, lebo 

som zistila, že aj keď nepoviem všetko gramaticky správne tak sa dohovorím. Naučila som sa 

orientovať vo veľkom meste, prekvapilo ma, že všetci ľudia sú tam veľmi ochotní a milí, vždy 

keď som sa niekoho opýtala na cestu tak mi s úsmevom poradil. O sebe som zistila, že keď 

potrebujem niečo vybaviť sama a nemám sa na koho spoľahnúť tak to zvládnem. 

o Najväčším prínosom bol fakt, že som sa musela spoľahnúť sama na seba, konverzovať s ľuďmi 

sama za seba ak som niečo chcela alebo potrebovala, takže samostatnosť bola pre mňa 

kľúčovou schopnosťou, ktorú som zlepšila. 

o Vďačná som hlavne za to, že som mala možnosť vyskúšať si prácu v cudzom prostredí a byť 

odkázaná sama na seba čo sa týkalo väčšiny vecí. Naučila som sa, že človek sa nemusí báť byť 

sám, a že samota je pre nás niekedy prínosnejšia ako keď sme obklopení množstvom ľudí. Bola 

som prekvapená, keď som zistila, že vlastne sa všetko dá zvládnuť, ak si človek zachová 

chladnú hlavu a čistú myseľ. 

o Dozvedela som sa viac o histórii krajiny, ako to u nich funguje, viac o Íroch všeobecne, ako i 

nové poznatky z oblasti práva. Prekvapilo ma, že právnici a sudcovia i cez obedové prestávky 

si nedajú pokoj a pracujú na riešení a kompromisoch v právnych prípadoch. Zistila som tiež, že 

vydržím byť sústredená dlhšie, než som si myslela. 
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o Povedala by som, že som lepšie spoznala samú seba a moje zručnosti. Pracovné prostredie som 

zažila po prvýkrát, čo mi samé o sebe dodalo veľa skúseností pre moju budúcu kariéru. Naučila 

som sa, že základom je úsmev a slušnosť pri akýchkoľvek okolnostiach. Taktiež som sa naučila 

určitej nezávislosti od rodičov. O sebe som zistila, že som oveľa šťastnejšia v mestskom 

prostredí, a že by som v budúcnosti chcela žiť a pracovať v zahraničí. 

o Najväčším prínosom bolo asi zistiť, aké je to byť súčasťou skutočného pracovného kolektívu. 

Zlepšil som svoje komunikačné schopnosti, schopnosť spolupracovať a vyskúšal som si, aké je 

to používať v praxi znalosti, ktoré sa učíme v škole. 

o Pre mňa osobne to bolo najviac asi o rozvoji takej osobnej stránky seba samej. Dokázala som 

si, že som schopná sa orientovať v inom meste a využívať jazykové schopnosti, ktoré mám. 

Hlavne mi to dodalo dosť sebavedomia a samostatnosti. 

o Najväčším prínosom bolo pracovať a rozprávať sa v anglickom jazyku. Uvedomila som si čo 

vlastne študujem. Pracovala som v charite pre imigrantky v Írsku a dalo mi to istú predstavu 

čomu môžem čeliť, keby som sa presťahovala do zahraničia. 

o Povedala by som, že najväčším prínosom bolo to, že som si mohla vyskúšať, ako by mohol o 

pár rokov vyzerať môj život. Aké to je pracovať v zahraničí a v kancelárii, vykonávať všetko v 

cudzom jazyku a dochádzať každé ráno do práce namiesto do školy. Naučila som sa viac 

spoliehať sama na seba a nepýtať sa zbytočné otázky. Prekvapilo ma, ako familiárni a milí sú 

ľudia k ich zákazníkom a zároveň vedia byť veľmi seriózni a profesionálni. Na Slovensku sa 

často s touto mentalitou nestretávam. O sebe som zistila, že viem pracovať a situácie riešiť s 

chladnou hlavou, i keď sa stane niečo neočakávané. Tiež som začala byť viac komunikatívna, 

pretože som sa nemala na koho iného spoľahnúť. 

o Najväčším prínosom bola zodpovednosť a nezávislosť, keďže sme boli odkázaní sami na seba, 

naše orientačné a komunikačné schopnosti. Naučila som sa prekonať i vlastné bariéry týkajúce 

sa mentality, a to z dôvodu neustálej komunikácie. Odbornou praxou a celkovým pobytom v 

Dubline som našla novú verziu seba, o niečo lepšiu a pripravenú kráčať naďalej vpred. 

o Najväčším prínosom bolo určite, že to bola skvelá príležitosť zlepšiť si anglický jazyk. Naučila 

som sa kopu nových vecí vo svojej práci, ako pracovať s rôznymi programami, ale aj 

špecializovanými prístrojmi. Zistila som, že práca s počítačmi nie je taká zlá, ako sa mi na prvý 

pohľad zdala. 

 

3. Zlepšili sa Vaše jazykové zručnosti? 

o Určite áno. – Táto odpoveď sa opakovala. 

o Áno určite som si zlepšila angličtinu keďže som ju neustále používala či už na komunikáciu s 

hostiteľskou rodinou alebo v práci. 

o Myslím, že sa mi zlepšila komunikácia v angličtine a pohotovejšie reagovanie v akejkoľvek 

situácii. 

o V bežných konverzáciách určite áno, keďže som si uvedomila, že sa radšej budem snažiť 

rozprávať s malými chybami, ako nerozprávať vôbec. 

o Moje jazykové zručnosti sa posunuli na úplne iný level. Zistila som, že nie vždy je potrebné 

využívať odborné výrazy ako v škole. Ľudia sa tam dorozumievajú naozaj jednoduchým 

spôsobom a všetci si rozumejú. 

o Samozrejme. Tá spomínaná nutnosť komunikovať v cudzom jazyku mi zlepšila moju 

plynulosť, a taktiež som tam pochytil novú lexiku atď. 
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o Určite áno, hlavne v porozumení rôznych dialektov angličtiny, vďaka tomu, že som bol v práci 

stále v kontakte so zákazníkmi. 

o Myslím si, že áno, pretože som komunikovala naozaj pravidelne a hlavne som sa snažila 

hovoriť aj vtedy, keď som nemusela, napr. v hosťovskej rodine. 

o V určitej miere áno, momentálne som odvážnejšia, keď príde na komunikáciu v cudzom jazyku. 

o Zlepšili určite áno. Avšak viem, že to ani zďaleka nie je na takej úrovni aby som bola spokojná 

s mojimi jazykovými zručnosťami, takže som si dala cieľ na základe tejto skúsenosti, že sa 

chcem zlepšovať v tomto jazyku určite viac. 

o Čo sa týka zlepšenia mojej angličtiny, vidím pokroky v zrušených bariér pri rozprávaní pred 

ostatnými ľuďmi v cudzom jazyku. Naučila som sa najmä nebáť sa spýtať a porozprávať sa s 

ľuďmi na akúkoľvek tému. Taktiež som si uvedomila, že čím viac nad daným jazykom človek 

uvažuje tým viac sa mýli a že to najdôležitejšie je, aby sme sa dorozumeli. Zistila som taktiež, 

že som skoro nikdy nemala problém s porozumením si s ostatnými navzájom. Ako jeden z 

bonusov sa mi tu taktiež páčila multikultúra, ktorá mi napomohla k zlepšeniu posluchovej 

angličtiny. Mala som tak možnosť vidieť, že vo svete sa nerozpráva len typickou britskou 

angličtinou, ale existuje množstvo prízvukov, ktoré robia daný jazyk niečím jedinečným. 

o Z môjho uhla pohľadu sa určite zlepšili, už sa nebojím hovoriť a uvedomil som si, že aj keď sa 

gramaticky vo vete pomýlim tak mi budú stále rozumieť, prípadne ak by mi nerozumeli viem 

im to ľahko vysvetliť a získal som aj určite väčšiu plynulosť v rozprávaní než som mal doteraz. 

o Áno, čím ďalej som si bola istejšia v komunikovaní. 

o Myslím si, že sa určite zlepšili, ale hlavne som dostala odvahu rozprávať v cudzom jazyku 

a nehanbiť sa. Zistila som, že oni naše chyby moc neriešia a hlavné je, že sa dorozumieme. 

o Moje jazykové zručnosti ako také sa nezlepšili, ale prestala som sa báť rozprávať aj keď nie 

vždy gramaticky bez chyby. 

o Určite áno, každodenný kontakt s ľuďmi rozprávajúcimi anglicky mi pomohol či už v rozšírení 

slovnej zásoby, alebo prízvuku a výslovnosti. 

o Čo sa týka jazykových zručností, tak musím povedať, že som sa celkom osmelila v angličtine, 

hlavne keď som hovorila s ľuďmi, ktorých som predtým nikdy nestretla alebo keď som na to 

bola odkázaná. Taktiež som začala viac rozumieť írskemu prízvuku a vlastne prízvukom 

z rôznych krajín, keďže som pracovala vo firme, ktorej zamestnanci boli rozličných národností. 

Trošku prekvapivo som si polepšila aj nemčinu keďže naši domáci ubytovávali aj dvoch 

Nemcov. 

o Ani nie tak z hľadiska gramatiky či slovnej zásoby, ale zlepšila sa mi pohotovosť pri 

odpovedaní otázok a plynulosť v konverzácii. 

o Rozhodne áno. Angličtinu som si veľmi dobre precvičila, čo mi zvýšilo sebavedomie, vďaka 

čomu verím, že nebudem taká ostýchavá hovoriť v tejto reči. Naučila som sa rýchlo reagovať 

a obohatila som svoju slovnú zásobu. 

o Určite sa zlepšili moje jazykové zručnosti. Byť vystavený 2 týždne iba angličtine bolo veľkým 

prínosom, zlepšil som si svoju plynulosť a naučil sa nové slangové slová a idiómy. 

o Zlepšili sa určite, hlavne v tom, že som prekonala takú tu hanblivú zábranu, keďže som bola 

nútená rozprávať sama za seba. 

o Som sebavedomejšia v rozprávaní po anglicky. 

o Moje jazykové zručnosti sa určite zlepšili, keďže na pracovisku išlo skôr o odbornú angličtinu 

a v súkromí bežnú, ale jednoducho sme si museli uvedomiť, že tu sa po slovensky 
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nedorozumieme a takisto aj v rodine sme mali zákaz rozprávať v ich prítomnosti našim rodným 

jazykom, a tak sme si zlepšili svoju schopnosť komunikovať. 

o Študujem v nemeckom jazyku, takže som cítila na sebe nával novej užitočnej slovnej zásoby, 

ktorá sa mi zíde, či už v budúcom zamestnaní alebo v bežnom živote. 

 

4. Motivovala Vás účasť na mobilite k tomu, aby ste na sebe ďalej pracovali? 

o Rozhodne áno, stále mám čo zlepšovať, a táto prax mi už aj tak v tom dosť výrazne pomohla. 

o Určite tento projekt vnímam ako motiváciu k ďalšiemu štúdiu a zlepšovaní jazykových 

schopností. Verím, že je potrebné na sebe pracovať a zapájať sa do rôznych programov na 

získavanie nových skúseností. 

o Určite áno, lebo sa mi potvrdilo, že ak človek na sebe viacej pracuje tak sa mu to určite 

v budúcnosti vráti. 

o Rozhodne áno najmä v oblasti angličtiny. Mám chuť sa neustále učiť nové a nové slová. 

o Áno. Chcem viac spoznávať, viac cestovať a prípadne sa naučiť nový jazyk. 

o Jednoznačne, určite ma to motivovalo skúsiť tento projekt ešte raz na vysokej škole, prípadne 

v nemeckom jazyku. 

o Motivovalo ma to v zlepšovaní si angličtiny, takisto ako aj v ďalšom cestovaní, pretože som 

zistila, že to nie je žiadna veda a že to dokážem. 

o Určite áno. – Táto odpoveď sa opakovala. 

o Rozhodne mi tento projekt pomohol k budúcej sebarealizácii, čo sa týka rôznych ďalších 

projektov. Ukázalo mi to aké skvelé možnosti sú nám poskytované a zároveň, čo všetko z nich 

môžeme dostať. Naučilo ma to nebáť sa ísť do niečoho naplno a byť si istým tým, čo robím. 

o Motivovala ma určite, mám v pláne sa ďalej vzdelávať slovom aj písmom a zdokonaľovať sa 

v cudzích jazykoch, mám v pláne učiť sa aj japonsky. 

o Určite sa cítim byť motivovaná k zlepšeniu nedostatkov, ktoré som počas praxe odhalila. 

o Áno. Toto bola len jedna krajina, ktorú som takto navštívila. Dokázala som sa sama zorientovať, 

dorozumieť a „prežiť“. Naučila som sa mnoho o ich mentalite a o meste ako takom. No napriek 

tomu si myslím, že mám ešte veľa chýb, ktoré by sa dali odstrániť. A určite je tu ešte veľa, čo 

sa môžem naučiť a objaviť. 

o Určite áno, chcela by som sa naďalej zlepšovať v angličtine. 

o Rozhodne áno, účasť na projekte neľutujem a som rozhodnutá ďalej na sebe pracovať a 

spoznávať ďalšie časti sveta. 

o Táto skúsenosť ma hlavne motivovala k tomu, aby som na cudzom jazyku nikdy neprestala 

pracovať pretože vždy je niečo čo ešte neviem a môžem sa naučiť. A hlavne, že človek sa bez 

cudzieho jazyka v tejto dobe už nezaobíde a čím viac ich ovláda, tým lepšie. 

o Zo všetkých pocitov, ktoré teraz prežívam, je tento určite najsilnejší. Uvedomila som si, že 

človek sa musí stále posúvať vpred, a tým, že som si určila zahraničie, ako môj nasledujúci 

cieľ, sa budem musieť neustále zlepšovať. Práca v jazykovej škole mi umožnila vidieť rôzne 

úrovne angličtiny a neustály pokrok, o ktorý sa v nej snažia dosiahnuť, či už študenti alebo 

učitelia. Motivovalo ma to k vlastnému rozvoju a určení cesty, po ktorej chcem kráčať. 

o Počas mobility som si všimol moje viaceré nedostatky, na ktorých som už začal aktívne 

pracovať. 

o Jednoznačne áno. Dostala som taký druhý dych by som povedala. Chuť sa učiť a dozvedať o 

novom a rozvíjať samu seba. 
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o Určite, v budúcnosti by som sa rada zúčastnila na viacerých podobných projektoch a vo svojom 

okolí sa viac iniciovala. Určite mi to pomôže v budúcnosti a za túto skúsenosť som nesmierne 

vďačná. 

o Určite, uvedomila som si čo všetko ešte neviem. 

o Prax mi ukázala, že ak niečo naozaj chcem, musím o to neustále bojovať a nevzdávať sa, a teda 

chcem naďalej spoznávať samú seba a zlepšovať sa. 

o Myslím si, že by sme na sebe mali stále na sebe pracovať a ja samozrejme nie som výnimkou. 

 

5. Odporúčali by ste takúto prax aj ostatným? Prečo? 

o Určite by som to odporúčala. Vyskúšate si život v inej krajine, aj práca je iná, a stojí to za to, 

zážitky a skúsenosti sú nezabudnuteľné. 

o Určite áno. Každý by mal skúsiť mobilitu, pretože každá skúsenosť v živote otvára nové 

možnosti. 

o Odporučila by som túto prax aj ostatným pretože je to úžasná príležitosť stráviť čas v zahraničí 

a tak trochu uniknúť od všednej reality, taktiež sa naučiť nové veci, zlepšiť si jazyk a uvedomiť 

si ktoré veci vás bavia viac, a ktoré menej. 

o Samozrejme odporučila by som takúto skúsenosť úplne každému bez rozdielu veku 

a jazykových schopností. 

o Samozrejme by som ju odporúčal. Spoznajú nové kultúry, ako to chodí v cudzej krajine, zlepšia 

si svoj cudzí jazyk (v tomto prípade angličtinu), naučia sa ako riešiť problémy, zlepšia si 

orientáciu. Jednoducho je to skvelá skúsenosť. 

o Určite, pretože je to nezabudnuteľná skúsenosť a možnosť, ktorá sa neopakuje často. Študent 

získa veľa skúseností a zručností, naučí sa orientovať a používať dopravu vo veľkom meste. 

o Na sto percent áno, každý by mal aspoň raz za život dostať takúto šancu a skúsenosť, akú prax 

ponúkla nám. Ja osobne som sa vrátila veľmi obohatená o zážitky, vedomosti, dojmy a mnoho 

ďalšieho, čo by som nikdy v živote nedosiahla inak, len vyskúšaním si praxe v Londýne. 

o Počas pobytu v zahraničí si uvedomíte, akí ste zruční a čo vo vás je, nakoľko ste odkázaní 

takmer sami na seba. Uvoľníte sa, keď príde na komunikáciu a naučíte sa veľa nového. 

o Samozrejme by som takúto skúsenosť odporučila každému, komu by sa takáto príležitosť 

naskytla. Dá to zaručene každému veľmi veľa do života. Každý si v tom nájde vždy niečo svoje, 

čo mu to dá. Pre mňa je to rozšírenie obzoru, ktoré je o to lepšie, že som si to zažila sama. 

Nevynahradí to ani čítanie si o tej krajine, ani nejaké recenzie od známych alebo na internete. 

Najlepšie zažiť na vlastnej koži, a potom sa podľa toho zariadiť. Z mojej skúsenosti viem 

povedať toľko, že za tie strávené dva týždne tu, mi to dalo veľké množstvo informácií, iných 

pohľadov na rôzne životné otázky. Taktiež som si uvedomila v takomto veľkom 

multikultúrnom meste, že sme všetci ľudia z kostí a z mäsa. Každý máme myseľ, city, emócie 

a rozdiely v nás sú už len o náboženstve, rase, jazyku alebo zvykoch. Nič to ale nemení na veci, 

že sme si všetci rovní. Chce to len rešpekt a pochopenie, a možno aj lásku ku všetkému v našom 

živote, pretože všetkého tohto sme súčasťou. 

o Táto prax je skvelou príležitosťou posunúť sa ďalej v kariérnom, ale zároveň aj osobnom živote. 

Mne osobne to dalo plno nových lekcií, skúseností a zručností do budúcna. Táto prax mi ukázala 

taktiež, ako žijú typické anglické rodiny, čo bola jedna tiež z foriem začlenenia sa do reálneho 

kolobehu ich denného života. A z tohto dôvodu by som, preto určite odporučila takúto prax aj 

ostatným študentom. 
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o Svojim spolužiakom a priateľom by som takúto prax odporučil, pretože sa im zlepšia jazykové 

schopnosti, stanú sa viacej samostatnejšími, vyskúšajú si aké to je chodiť do práce, spoznajú 

nové kultúry, ich zvyky a tradície, zlepšia si orientačné schopnosti a v rámci voľného času majú 

možnosť spoznať históriu a pamiatky daného mesta a krajiny. 

o Odbornú prax v Londýne nepochybne odporúčam, pretože ma to posunulo dopredu nie len v 

komunikácii, ale aj v samostatnosti. Naučilo ma to orientovať sa vo veľkom meste a skúsiť si 

život, ktorý ma onedlho čaká vo vlastnej práci. 

o Určite by som ju odporučila aj ostatným. Je to úžasná príležitosť, ako sa zlepšiť nielen 

v angličtine. Odborná prax mi priniesla samostatnosť a skúsenosti v práci, ktoré sú na 

nezaplatenie. Spoznala som nové kultúry a  nové kúty sveta a hlavne som domov prichádzala 

bohatšia o veľké množstvo krásnych zážitkov, na ktoré môžem spomínať. 

o Odporučila by som túto prax aj ostatným, preto aby zistili ako život v zahraničí vyzerá, aby si 

vyskúšali prácu v cudzom meste a aby získali viac sebadôvera, o ktorej ani nevedeli, že ju majú. 

Tiež aby sa naučili orientovať vo veľkom meste. 

o Vrelo odporúčam, spoznajú nových ľudí, zlepšia sa v jazyku, navštívia nové miesta, je to veľká 

skúsenosť! 

o Táto prax bola zatiaľ jednou z mojich najlepších skúseností, a tým, ktorí váhajú či majú alebo 

nemajú ísť by som jednoznačne odporučila, že áno. Pri pobyte a práci v zahraničí sa človek 

naučí naozaj veľa, či už po pracovnej alebo osobnej stránke. Povedala by som, že je to určitý 

krok k dospelosti a osamostatneniu sa, pretože naozaj, ak ste odkázaní na seba v cudzej krajine, 

naučí vás to dosť o zodpovednosti, rozhodovaní a o tom, že život v zahraničí nie je taký ľahký 

ako sa zdá. 

o Odporúčala by som túto šancu chytiť za pačesy, lebo ľudia získavajú jedinečnú príležitosť na 

dva týždne si vyskúšať byť nezávislý dospelák, vyskúšať niečo nové, zažiť inú kultúru, ľudí či 

prostredie prakticky zadarmo. Táto príležitosť je taký dobrý štart do života, keďže získaš 

skúsenosti, poznatky ba i referencie od šéfov do budúcna. 

o Určite áno. Je to jedinečná možnosť ako spoznať cudziu kultúru, prácu v zahraničí, a napokon 

aj samého seba. Z mobility si odnášam mnoho skúsenosti, spomienok, a zážitkov,  za ktoré som 

nesmierne vďačná. Pomohlo mi to uvedomiť si, že zažiť na vlastnej koži znamená viac ako 

vidieť na fotkách. 

o Určite by som prax odporučil každému, kto má chuť zlepšiť sa v angličtine, zistiť, aké je to 

praktizovať to, čo sa učí, získať nové skúsenosti a osobnostne rásť. 

o Odporúčam to na 100 %. Je to jedinečná šanca ako si dokázať samej sebe, že som schopná byť 

zodpovedná sama za seba v každom smere. Nádherné zážitky a veľa objaveného. Som veľmi 

rada, že som mala takúto možnosť. 

o Každý sme iný a niektorí ľudia nemajú o takúto skúsenosť záujem a vôbec ich neťahá. V tom 

prípade by som im odporučila porozmýšľať, či je to zo strachu alebo naozaj to nie je nič pre 

nich. Avšak tým, ktorí váhajú, či sa zúčastniť alebo nie, by som určite odporučila ísť do toho. 

Je to výnimočná skúsenosť, na ktorú budú spomínať a čerpať z nej celý život. Nemôžu tým nič 

stratiť a fakt, že to je zadarmo, je určite plus, tak sa môžu zapojiť i študenti zo sociálne slabšej 

rodiny a nie sú v tomto ohľade diskriminovaní. 

o Spoznáte lepšie samých seba, uvedomíte si v čom Slovensko zaostáva a tak isto si uvedomíte 

čo z angličtiny neviete. 
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o Vrelo ju odporúčam každému jednému študentovi. Je pravda, že zo začiatku som si bola neistá, 

ale po chvíli to pominulo. Človek si jednoducho zvykne na ten režim i prostredie, a ak má okolo 

seba správnych ľudí, zvládne všetko. Je to skúsenosť, ktorá každého veľa naučí, pomôže sa 

vyšplhať vyššie po rebríku a zistiť, či je to pracovné zaradenie niečo, čo chce robiť do 

budúcnosti alebo nie. Ide o spoznávanie nových ľudí, novej kultúry a kuchyne, nového 

prostredia. Je to neobyčajný zážitok a v tomto treba prekonať strach a ísť si za tým, čo človek 

naozaj chce. 

o Odporučila by som to absolútne každému. Rozšíria sa vám obzory, pomôže vám to pri otázke 

cestovania a práce v zahraničí, nenahraditeľná skúsenosť, spoznávanie kopy nových ľudí a 

priateľov, získavanie kontaktov a nezabudnuteľný zážitok. 


