Záverečná správa – Vavrouškovo štipendium

MENO: Adrián Machyniak

Ročník: 5.

NÁZOV VÝSKUMU/POBYTU: Študijný pobyt v JAR na Stellenbosch University spojený
s výskumom v rámci prípravy na diplomovú prácu.
VÝŠKA ŠTIPENDIA: 19 000 Kč

KRAJINA REALIZÁCIE: Juhoafrická republika

TERMÍN REALIZÁCIE: 11.7.2010 – 15.12.2010

Popis študijného pobytu/výskumu
Študijný pobyt sa uskutočnil v rámci Study Abroad Program („freemover“), ktorý
ponúka Stellenbosch University (SU). Pobyt sa uskutočnil v mesiacoch Júl až December 2010
teda išlo o jednosemestrálny študijný pobyt na zahraničnej univerzite. Počas pobytu som
absolvoval dva kurzy v rámci programu

IPSU (International Program Stellenbosch

University), ktorý vytvorila SU špeciálne pre potreby zahraničných študentov, ktorí si želajú
absolvovať jeden alebo dva semestre na SU. Išlo o nasledujúce kurzy: LSCE – Learning for
sustainable community engagement a Afrikaans for beginners. Oba kurzy boli zastrešované
Fakultou sociálnych vied SU.
V rámci pobytu som vykonal aj malý výskum pre potreby diplomovej práce, ktorej
téma je The role of higher education institutions in development of post-apartheid South
Africa: Case study of Stellenbosch University. Výskum prebehol kombináciou zberu dát
a relevantných zdrojov za pomoci knižnice a informačných databází SU. Bol doplnení
realizáciou štrukturovaných interview s odborníkmi pracujúcimi respektíve pôsobiacimi
v danej skúmanej oblasti ako aj neformálnymi rozhovormi s celou radou miestnych ľudí
pohybujúcich sa vo vzdelávacom systéme krajiny.
Stručný súhrn vykonaných činností
V rámci kurzu LSCE som absolvoval dva krát do týždňa (pondelok, piatok) výuku
v rurálnej oblasti Lynedoch asi 7km od mesta Stellenbosch na miestnej základnej škole
(Lynedoch Primary School). Časť kurzu som každý pondelok spolu s dvoma ďalšími
medzinárodnými študentmi viedol vyučovanie štvrtého ročníka na tejto základnej škole

v spolupráci s miestnou triednou učiteľkou spomenutého štvrtého ročníka. Okrem toho som
každý piatok absolvoval teoretické prednášky a zúčastňoval som sa aktivít spojených
s revitalizáciou okolia a samotného vybavenie základnej školy.
V rámci programu After-school Program Kayamandi, ktorý zastrešovala organizácia
ISOS (International Students Organization of Stellenbosch University) som sa každú stredu
zúčastňoval na programe doučovania a tvorby voľno časových aktivít pre deti na základnej
škole v miestnom townshipe Kayamandi v Stellenboschi.
Behom môjho výskumu pre potreby diplomovej práci som zrealizoval 4 štrukturované
rozhovory s odborníkmi v danej oblasti a vyše 10 neformálnych rozhovorov s ďalšími ľuďmi
zainteresovanými v danej problematike. V rámci zberu relevantných dát a zdrojov sa mi
podarilo zhromaždiť vyše 150 elektronických a knižných zdrojov pre potreby zhotovenia
diplomovej práce.
Prínos pre študenta/partnerskú organizáciu
Bola to moja prvá praktická skúsenosť s vyučovaním detí zo sociálne znevýhodneného
a kultúrne odlišného prostredia, ktorá bola pre mňa určite obrovským prínosom. Taktiež to
bola pre mňa prvá praktická skúsenosť s tzv. komunitným rozvojom a prácou s konkrétnou
komunitou. Osvojil som si rôzne techniky a modely práce s komunitami a mal som možnosť
kreatívne pristupovať k riešeniu rôznych problémov, ktoré sú s takouto dynamickou prácou
spojené. Štúdium v zahraničí a skúsenosť s iným vysokoškolským systémom môžem hodnotiť
len ako nanajvýš prínosnú a pre moju budúcnosť určite veľmi praktickú skúsenosť.
Pozitívne môžem hodnotiť aj moju prvú skúsenosť s praktickým výskumom pri
ktorom som si osvojil a vyskúšal rôzne typy realizácie osobných rozhovorov na vopred
určenú problematiku respektíve tému.
Pre partnerskú organizáciu teda Stellenbosch University znamenala moja prítomnosť
potvrdenie rozširovania realizácie projektu internacionalizácie študijného prostredia na SU so
snahou vytvoriť so SU medzinárodne etablovanú a prvotriednu inštitúciu terciárneho
vzdelávania kam sa podľa môjho názoru aspoň z časti už určite zaradila.

Vyúčtovanie: v EUR
Vlastné náklady + ostatné

Náklady hradené

zdroje

z Vavrouškova štipendia

Cestovné

170

780

Ubytovanie

1 500

Stravné + ostatné

1 500

Spolu

3 170

780

Celkové náklady
(vlastné + štipendium)

3 950

