
Gabriela Králová Filozofická fakulta UK listopad 2020 

Letní jazykový kurz v Bergenu 2019 (Sommerkurs i Bergen 2019) 

 

 Je 30. června 2019 a já čekám na svůj spoj Praha-Helsinky-Bergen na pražském 

letišti. Po absolvování druhého ročníku bakalářského studia mířím na měsíční jazykový kurz 

do Norska, do Bergenu, který mi byl umožněn díky Ústavu germánských studií na FFUK. 

Těším se, ale zároveň jsem poměrně nervózní – čeká mě celý měsíc v cizí zemi (navíc má první 

návštěva), s lidmi, které uvidím poprvé v životě. Co když mi nesednou? Co když budu mít 

nějaký jiný problém? Co když, co když… Říkám si, že si snad alespoň potrénuji norštinu, o to 

tu jde přeci především, zdokonalit se v jazyce. 

 Měsíc intenzivní výuky v prostorách bergenské univerzity (UiB - Universitetet i 

Bergen) měl za cíl zdokonalit jazykové schopnosti všech účastnících se studentů z celého 

světa. Jednalo se zpravidla o pěti až šestihodinové vyučování zahrnující jak dopolední výuku 

na bázi jazykových cvičení, tak odpolední přednášky pojednávající především o zvukové 

stránce jazyka. Byli ale pozváni i někteří odborníci z oblasti literatury a kultury. Vyučování 

bylo, alespoň pro mě, a myslím, že to tak měla většina, zábavné a pokaždé jsem se do školy, 

nevěřila bych, že to někdy řeknu, těšila      . Po škole bylo volno a člověk měl čas obstarat si 

nákup, zasportovat si, jít na krátký výlet po okolí či najít si alespoň chvíli na plnění domácích 

úkolů (ano, bohužel...zároveň však nebyly až tak náročné). V podvečer byl zajištěn společný 

program v podobě kulturních akcí, procházek, improvizačních her či společně stráveného času 
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na proslulé bergenské pláži Helleneset. O víkendech jsme pak společně poznávali norskou 

přírodu. Výlet na sedm pověstných hor obklopujících Bergen či dvoudenní „zájezd“ do 

Vatnahalsen a Flåm 

byly úžasné. Vše 

probíhalo pouze 

v norštině, a když 

píši vše, myslím tím 

doslova vše – norsky 

jsme se bavili i po 

vyučování, 

samozřejmě, nebylo 

to podmínkou, nikdo  

Vám nestál za zády a 

nekontroloval, jestli 

mluvíte norsky, ale 

nějak to tak prostě přirozeně vyplynulo a anglicky či jinak, třeba rukama nohama, 

jsme si pouze „pomáhali“.  

Na co si dát pozor, co předem zajistit, pojistit, tipy, triky atd.  

 Nejdůležitějším faktorem jsou bezesporu finance. Univerzita Vám nabídne možnost 

zažádat o plné stipendium, které pokryje celkové výdaje kurzu zahrnující poplatky Univerzitě, 

exkurze a ubytování na studentských kolejích Fantoft (14.000 NOK – cca 36 400,-). Bohužel 

vzhledem k omezeným financím není v silách Univerzity poskytnout toto plné stipendium 

všem. To znamená, že některým účastníkům kurzu je nabídnuto pouze stipendium částečné, a 

to ve výši poloviny kurzovného (18 200,-). Zbytek je nutno pokrýt ze svého. Zároveň také 

není hrazeno celkové cestovní pojištění, které si student musí zajistit předem. Co se týče 

dopravy ve městě a okolí, hned první den dostanete jízdenku na celý měsíc, v tomto případě 

se tedy nemusíte o nic starat. Pokud jde o ubytování, jak jsem již zmínila výše, k dispozici 

jsou koleje Fantoft, vzdálené cca 30 minut „bergenskou“ tramvají bybanen od Univerzity. 

Každý student má vlastní pokoj s kuchyní a sociálním zařízením, což však neplatí pro 

studenty Erasmu, kteří sdílí větší prostory s dalšími spolubydlícími. K mému překvapení však 

chybělo některé základní kuchyňské vybavení, což jsme ale s pomocí Univerzity vzápětí 

vyřešili. Co se týče praní, prádelna je k dispozici v areálu kolejí, přičemž první den dostanete 

přístupovou kartu. Prací prášek brát s sebou z Čech nutné není. Nákup na zhruba čtrnáct dní 
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pořídíte přibližně za 1.200 NOK (cca 3120,-).  

Gastrotip: Rozhodně nevynechejte tradiční sladké boller, které si na první kousnutí 

zamilujete, za zmínku také určitě stojí ovesné sušenky BIXIT a samozřejmě čokoládová 

tyčinka Kvikklunsj, která nesmí chybět v základním vybavení každého turisty. Dále 

doporučuji navštívit, ne úplně levný, bergenský rybí trh v přístavu, kde můžete ochutnat 

mnoho různých druhů opravdu čerstvých ryb připravených na různé způsoby.  

  

 Teď, zpětně, s odstupem téměř roku a půl, mi v začátku zmiňované pocity připadají 

nepodstatné. Celý kurz byl pro mě nenahraditelnou zkušeností, která mi přinesla větší přehled 

a znalosti nejen v jazyce (zlepšení o 100%!), ale i v norské kultuře a literatuře. Zároveň jsem 

zde získala přátele, troufám si říci na celý život. Takže pokud dostanete nabídku se 

podobného kurzu účastnit, rozhodně neváhejte! Já sama bych jela ihned znovu.  
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