ERASMUS+ 2016 – Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Místo: Viana do Castelo (Portugalsko) – Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola
Superior de Tecnologia e Gestão)
Termín: 12. 6. 2016 – 18. 6. 2016
Důvod: Učitelská mobilita programu Erasmus+
Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně již několikátým rokem zajišťuje výměnné stáže,
studijní pobyty i učitelské mobility prostřednictvím programu Erasmus+. Koordinátorka
tohoto projektu Ing. Radka Šperková, Ph.D. nabízí jak studentům, tak učitelům možnost
navštívit řadu prestižních univerzit v mnoha zemích Evropy (např. Norsko, Polsko,
Portugalsko, Bulharsko, Řecko atd.). Na mém předchozím pracovišti na Mendelově univerzitě
jsem již tuto možnost využil a díky tomu jsem navštívil univerzity v Itálii a Řecku. Před
dvěma lety mi VŠOH umožnila pobyt v Dánsku na univerzitě v Odense. V letošním roce jsem
se opět přihlásil do výběrového řízení, a sice se žádostí o učitelskou mobilitu v Portugalsku na
univerzitě ve Viana do Castelo. Kromě toho, že jsem zde ještě nepřednášel, mne motivovala
spolupráce s portugalskými studenty, které jsem v minulém akademickém roce učil na VŠOH
a víceméně jsme se po splnění jejich studijních povinností stali přáteli. S nadšením tedy
uvítali zjištění, že jejich návštěvu jim oplatím na tamější akademické půdě.
Pokud jde o přípravu na výjezd a výukový program, bylo z mé strany nutné nejdříve
naplánovat a navrhnout strukturu přednášek v anglickém jazyce. Jejich obsah byl předem
zaslán k odsouhlasení kontaktní osobě, kterou byl prof. Nuno Domingues. Po schválení
obsahu výuky bylo pak nutné připravit si studijní materiály a prezentace. Ze zkušenosti
z minulých zahraničních pobytů jsem se také několik měsíců před touto mobilitou začal učit
základní portugalské fráze, což se mi později vyplatilo při komunikaci jak na univerzitě, tak
i mimo ni. Portugalci (a nejen oni) jsou totiž mile překvapeni, když znáte alespoň pár slov
v jejich rodném jazyce a jsou pak otevřenější a ochotnější Vám s čímkoliv pomoci. Je třeba si
dále uvědomit, že slušností je přivézt nějaký dárek, drobnost, která je pak předána osobám, od
kterých něco potřebujete, či se o Vás během pobytu starají.
Již po příletu na letiště v Portu v pondělí 13. 6. na mě čekal jeden ze studentů, který
studoval půl roku na VŠOH v Brně a autem mě dopravil do městečka Viana do Castelo, které
se nachází cca 60 km severně od Porta. Hned první den jsem měl na zdejší vysoké škole
dohodnutou schůzku s prof. Nuno Dominguesem a také jsem odučil dvě hodiny v rámci
předmětu Marketing. V úterý se uskutečnila moje nejdelší výuka – 5 hodin a v tomto případě
byla mojí asistentkou prof. Iolanda Vieira.

Obr. 1: Studenti Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior de Tecnologia
e Gestão), zcela vpravo Iolanda Vieira

Obr. 2: Studenti Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior de Tecnologia
e Gestão), zcela vpravo Marek Záboj

Ve středu jsem kromě přednášek (3 hodiny) absolvoval prohlídku univerzity a diskusi
s dalšími učiteli, se kterými jsem si vyměnil zkušenosti s pedagogickým procesem a rovněž
s prováděným výzkumem na našich institucích. Ve čtvrtek jsem navštívil oddělení pro
mezinárodní vztahy, na kterém jsem kontaktoval osoby odpovědné za program Erasmus+
(Sonia Simas a Elsa Coelho). Kromě přátelského pohovoru bylo také nutné zajistit nezbytnou
dokumentaci, která je pak součástí administrativy celé učitelské mobility.

Obr. 3: Zleva Elsa Coelho, Marek Záboj a Sonia Simas
Ve stejný den proběhlo setkání s výše zmíněnými studenty – kamarády. Zavzpomínali
jsme na jejich radosti i strasti spojené s pobytem v České republice a v souvislosti s předměty,
na jejichž výuce se podílím, mě seznámili s místními zvyklostmi, gastronomickými
zařízeními a regionálními produkty. Což mám v úmyslu využít na přednáškách a seminářích
v Cestovním ruchu, Marketingu, Destinačním managementu apod.

Obr. 4: Zleva Marek Záboj, studenti Paulo Ferreira, Bruno Duarte a Bruno Miranda
V pátek jsem se zúčastnil terénního cvičení – výjezd do Porta, na kterém měli studenti za
úkol prostřednictvím týmové práce posoudit propagaci jimi vybrané historické památky
a jednoho stravovacího zařízení. Na hodnocení jejich zpracovaných úkolů jsem se pak rovněž
podílel a opět jsem tak získal další zajímavé postřehy k mé profesi vysokoškolského učitele.
Po návratu z výjezdu proběhlo rozloučení se studenty i s pedagogickými pracovníky.

Obr. 5: Studenti Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escola Superior de Tecnologia
e Gestão), druhý zleva Marek Záboj
Na závěr si dovolím konstatovat, že se mi opět potvrdil velký přínos a smysl programu
Erasmus+ a vřele ho doporučuji využít jak studenty, tak i učiteli. Nezbytným předpokladem je
znalost světového jazyka, ale v dnešní době by toto mělo být pro zmíněné cílové skupiny
samozřejmostí. Hlavní výstupy z uskutečněné mobility spatřuji v získání dalších zkušeností
s metodami výuky a výzkumu, a to navíc v anglickém jazyce. Rovněž byly navázány kontakty
pro další spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. V neposlední řadě došlo (aspoň doufám)
k šíření dobrého jména Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně na další zahraniční
univerzitě.

V Brně dne 28. 6. 2016

Ing. Marek Záboj, Ph.D.

