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Příloha č.2: Představení respondentů 

Alexandra 

Alexandra pochází z České republiky, z malého města jménem Polička. Je jí 24 let a studuje 

v současné době druhým rokem magisterského programu environmentální studia na 

Masarykově univerzitě v Brně. Má již dva bakalářské tituly, jeden z religionistiky a druhý 

z ekonomie a veřejné zprávy. Alexandra se snaží žít jako veganka. 

Arnoldas 

Arnoldas je původem z Litvy a studuje evropská studia a překlad na KTU. Je mu 22 let a je to 

perfekcionista. Má rád čtení knih, cestování, objevování kultur a komunikaci s lidmi. 

Programu Erasmus se zúčastnil před rokem a to v Německu. 

Gizem 

Gizem pochází z asijské části Turecka a je ji 23 let. Momentálně studuje potravinářské 

inženýrství na univerzitě v Turecku a tento rok bude graduovat. Většina jejích budoucích 

plánů se točí kolem cestování, jelikož v Turecku podle vlastních slov není spokojená. 

Greta 

Gretě je 23 let a pochází z Kaunasu, což je druhé největší město Litvy. Nyní studuje na KTU, 

ale již absolvovala dva pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a to na Maltě a 

v České republice, kde studovala na Karlově univerzitě v Praze. V současné době je součástí 

organizace ESN, kde funguje jako mentor pro přijíždějící studenty a také pomáhá organizovat 

různé akce pro Erasmáky. 

Jitka 

Jitka je původem z Plzně v České republice, avšak momentálně studuje na VŠCHT v Praze. Je 

jí 24 let a nyní studuje první ročník magisterského studia v oboru chemického inženýrství. 

Jitka je velmi aktivní člověk, ráda cestuje a hraje ultimate frisbee. 

Karla 

Karla pochází z Chorvatska a je jí 23 let. Narodila se na ostrově u západního pobřeží, avšak 

momentálně studuje sociální práce na univerzitě v Záhřebu. Karla je velmi živý a extrovertní 

člověk. Zajímá se mimo jiné o různé zahraniční projekty a dobrovolnické činnosti. 

Pawel 



Pawel pochází z Francie a studoval v Kaunase po celý rok. Jeho oborem je chemie, kterou 

doma studuje již třetím rokem. Pawel je společenský a mezi jeho koníčky patří například 

kreslení. 

Roman 

Roman se narodil na Slovensku, ale v současnosti studuje první ročník magisterského studia 

v České republice. Jeho oborem je ekonomika a management. Je mu 23 let a baví ho čtení 

knih, jízda na kole, plavání, cestování. Rád se také potkává s lidmi a chodí do přírody.  

Slavica 

Slavica pochází z Bjelovaru, což je menší město v Chorvatsku nedaleko Záhřebu. Je jí 23 let a 

má tři sestry. Studuje čtvrtým rokem sociální práce na univerzitě v Záhřebu. Jinak žije 

v Bjelovaru se dvěma sestrami, rodiči a babičkou. Nejstarší sestra se již vdala. Slavica je spíše 

introvertní člověk. 

 


