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Rothenburg/O.L., 14. 3. 2018 

Zpráva o zahraničním studiu v rámci programu Erasmus+ 

Moje jméno je Vojtěch Dlask. Je mi 26 let a jsem studentem magisterského studijního 

programu na Policejní akademii České republiky v Praze. Od října 2017 jsem studoval 

v rámci programu Erasmus+ na Hochschule der Sächsischen Polizei – Vysoké škole 

saské policie. Jelikož považuji tento studijní pobyt za velmi cennou životní zkušenost, 

chtěl bych vás v rámci této zprávy seznámit s jeho průběhem i vybranými podrobnostmi.    

O studiu v zahraničí jsem často přemýšlel. Můj plán počítal s tím, že se do konce 

magisterského studia na Policejní akademii ČR pokusím získat minimálně jednu 

zahraniční zkušenost. K tomuto zásadnímu kroku jsem se však nemohl dlouho odhodlat. 

Hlavní důvod spočíval v tom, že jsem chtěl zahraniční studium absolvovat výhradně 

v Německu. Policejní akademie ČR však donedávna nabízela pouze jednu německou 

partnerskou instituci, kterou byla Ruhr-Universität Bochum. Ačkoliv mne tato vysoká 

škola poměrně zaujala, musel jsem se nakonec po zvážení všech okolností rozhodnout, 

na této zahraniční instituci nestudovat.  

Na začátku roku 2017 se ale situace podstatně změnila. V této době totiž Policejní 

akademie ČR nabídla svým studentům možnost zúčastnit se týdenního studijního 

pobytu na Hochschule der Sächsischen Polizei v Rothenburgu. Přihlásil jsem se  

a krátce poté jsem byl vybrán mezi účastníky. Navíc jsme byli informováni, že obě 

instituce mezitím uzavřely spolupráci v rámci programu Erasmus+. Od této chvíle jsem 

o své účasti v tomto programu začal opět vážně uvažovat.  

Týden v Rothenburgu pozitivně ovlivnil mé konečné rozhodnutí, a jakmile jsem se vrátil 

zpět do Prahy, podal jsem přihlášku do programu Erasmus+. Po úspěšně 

absolvovaném přijímacím řízení jsem se soustředil především na dokončení všech 

povinností v rámci probíhajícího semestru na Policejní akademii ČR. 

V průběhu letních měsíců jsem navázal kontakt s koordinátorem programu Erasmus+ 

na Hochschule der Sächsischen Polizei panem Ralfem Zimmerem. Do naší společné 

komunikace byla zapojena i koordinátorka na české straně paní Mgr. Eva Hanková. 

Zabývali jsme se především tématem integrace mé osoby do studijního systému  

na německé partnerské instituci. Jelikož jsem byl prvním zdejším studentem v rámci 

programu Erasmus+, bylo zapotřebí předem projednat mnoho důležitých témat 
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týkajících se mého budoucího studia. Shodli jsme se na tom, že po celých šest měsíců 

budu zařazen jako hostující posluchač v rámci 23. bakalářského ročníku, konkrétně  

v kurzu č. 4. 

Ve středu, 4. října 2017 začal můj studijní pobyt na partnerské instituci Hochschule der 

Sächsischen Polizei a to v rámci tzv. vstupní fáze. Ta spočívala v tom, že v průběhu 

prvního týdne jsme společně s koordinátorem panem Zimmerem řešili převážně 

organizační záležitosti a podrobnosti mého studia. Byl jsem rovněž představen jeho 

kolegům a stejně tak i všem vyučujícím. Do konce prvního týdne jsem měl čas na to, 

abych se alespoň částečně zorientoval ve zdejším studijním systému i areálu školy,  

kde jsem byl po celých šest měsíců ubytovaný. 

Po vstupní fázi mého pobytu jsem byl zařazen do studijního kurzu 23/4 a představen 

svým budoucím kolegům. Společně s nimi jsem se účastnil vyučovacích hodin, které 

nám předepisoval studijní plán. Výuka probíhala především v místnosti II/402 určené 

výhradně pro náš kurz a rovněž také v přednáškové místnosti nazývané „Audimax“. 

Především na začátku studia jsem se musel bezpodmínečně zorientovat v modulovém 

systému studia, kontrolovat časté změny v rozvrhu výuky a pochopit další důležité 

součásti týkající se studia i života v kampusu. S tímto nelehkým úkolem mi významně 

pomohli dva kolegové z kurzu pan Marcus Koch a pan Alexander Schmidt, za což bych 

jim chtěl velice poděkovat.  

Výuky jsem se však neúčastnil jen s mými kolegy ze studijního kurzu 23/4. Po celou 

dobu studijního pobytu jsem měl jedinečnou možnost navštěvovat výuku v rámci 

speciálních kurzů pořádaných Policejním centrem následného vzdělávání v Bautzenu. 

Tyto kurzy jsem si mohl vybírat dle svých preferencí a budoucího profesního zaměření. 

Během celého studia jsem se zúčastnil dohromady šesti různých výukových kurzů,  

které byly zaměřeny především na kriminalistiku a další oblasti policejní práce. 

Konkrétně se jednalo např. o plánování, průběh a zpracování výslechu, zajišťování stop 

u závažných trestných činů, metodiku a taktiku vyšetřování či prvotní úkony při 

vyšetřování drogové kriminality a trestných činů souvisejících s motorovými vozidly. 

V rámci absolvovaných kurzů jsem měl možnost navázat kontakt s řadou zkušených 

policistů a hovořit s nimi o nejrůznějších oblastech policejní praxe. Věřím, že tyto 

poznatky budu moci v budoucnu využít ve svém profesním životě policisty. 
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K mým hlavním povinnostem v rámci zahraničního studia patřilo pravidelné dokládání 

mé přítomnosti ve výuce. Od začátku října 2017 do konce března 2018 jsem musel 

absolvovat celkem 600 vyučovacích hodin (tzv. LVS), přičemž jedna trvala 45 minut. 

Každá hodina, které jsem se zúčastnil, byla následně stvrzována podpisem vyučujícího 

do speciálně vytvořených tabulek. Ty jsem jednou měsíčně předkládal ke kontrole 

vedoucímu oddělení pro studijní záležitosti panu Franku Matzovi. 

Ve svém volném čase jsem objevoval okolí města Rothenburg. K tomu jsem využíval 

početných cyklostezek i turistických cest. Rovná a málo členitá krajina rovněž nabízela 

skvělé možnosti pro běhání.  

Již od začátku studijního pobytu jsem přemýšlel nad tím, jestli bych svým přičiněním 

mohl program Erasmus+ podpořit. Ve spolupráci s jedním z vyučujících, panem 

Thomasem Wurchem, jsem dostal nápad, vytvořit prezentaci v německém jazyce  

o České republice, dále pak o Policii ČR a rovněž o své domácí vysoké škole – Policejní 

akademii ČR v Praze. Tato prezentace se následně stala podkladem pro mou vlastní 

přednášku vedenou v německém jazyce, která se konala 15. listopadu 2017 

v přednáškové místnosti Audimax před celým 24. studijním ročníkem. Tuto přednášku 

považuji nejen za přínos pro německé kolegy a zároveň podpoření programu 

Erasmus+, ale také za neocenitelnou životní zkušenost, kterou jsem na této zahraniční 

cestě získal.  

V průběhu studia jsem se zaměřoval především na zlepšení se v německém jazyce. 

Mým cílem bylo rovněž načerpat nové informace, které bych mohl následně uplatnit 

v rámci svého profesního života policisty. S ohledem na získané jazykové dovednosti  

i teoretické znalosti bych chtěl v budoucnu podpořit spolupůsobení policejních složek 

v tzv. Trojzemí mezi Německem, Českou republikou a Polskem. Jsem přesvědčen,  

že můj šestiměsíční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na Hochschule der 

Sächsischen Polizei podpoří a zjednoduší dosažení tohoto profesního cíle.  

Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat koordinátorovi programu Erasmus+ na 

Hochschule der Sächsischen Polizei panu Ralfu Zimmerovi za jeho všestrannou pomoc 

a podporu během mého studijního pobytu.   


