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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta: Anežka Fojtíková 

E-mail:  

Domácí VŠ: Univerzita Karlova 

Domácí fakulta: Fakulta sociálních věd 

Obor studia: Německá a středoevropská studia 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Szczeciński 

Délka pobytu: 3. 7. – 23. 7. 2017 (tři týdny) 

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS         ano   

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  ano   

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy   ne 

 

 

 

Text zprávy: 
 

 Zahraniční pobyt  
 

Absolvovala jsem letní školu polského jazyka a kultury na Štětínské univerzitě 

(Filologické fakultě). Dohromady bylo na letní škole asi 40 účastníků převážně 

z evropských zemí. Každé dopoledne jsme všichni absolvovali výuku jazyka ve 

skupinách, odpoledne následovaly přednášky k polské kultuře a historii, kultuře polského 

jazyka a historii a kultuře Štětína a západního Pomoří. Odpolední přednášky byly 

několikrát formou návštěvy muzea nebo exkurze. Zajištěn byl také sobotní program a 

několik večerních aktivit. 

 

 Před odjezdem  

 

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/


Cestování do Polska jako země EU a Schengenského prostoru je jednoduché, je dobré 

sjednat si ale cestovní připojištění. Pro zjišťování spojení v Polsku doporučuji stránku 

https://www.e-podroznik.pl/. Organizace letní školy byla podle mého názoru pomalá a až 

asi dva týdny před začátkem školy nám organizátoři sdělili informace o tom, od kdy je pro 

nás zajištěné ubytování. Organizátoři s námi sice komunikovali (přes facebook), chyběl 

ale nějaký oficiální email s potvrzením přijetí na letní školu a s nejdůležitějšími 

informacemi. Účastníci, kteří neměli facebook, se nedostali ke všem informacím.  

 

 Ubytování, stravování, doprava 

 

Byli jsme ubytovaní na koleji 7 minut chůze od univerzity. Pokoje byli dvoulůžkové, 

koupelna byla společná pro dva pokoje, kuchyňka bez vybavení byla společná pro celou 

chodbu. Jediným problémem bylo, že náš pokoj byl ve 4. patře bez výtahu a s velkými a 

těžkými kufry bylo nesmírně náročné se tam dostat. Kdybych předem věděla, že budu bydlet 

ve 4. patře bez výtahu, zvolila bych jiné zavazadlo. Na koleji byla pračka a posilovna, bohužel 

chyběla nějaká společenská místnost, kde bychom se mohli například večer scházet. Na 

ubytování jsme dopláceli pouze malý poplatek za první noc, o kterém jsme ale předem 

nevěděli. Stravování 3x denně bylo zajištěno v nedalekém podniku. Doprava do Štětína je 

možná mezinárodním autobusem nebo vlakem. Kolej byla od nádraží vzdálená asi 25 minut 

chůze, ve Štětíně jsou relativně levné a hojně využívané taxislužby.  

 

 Finance  

 

Ze stipendia byly financovány téměř všechny aktivity spojené s výukou a organizovaným 

volnočasovým programem: ubytování, výuka, stravování, návštěva muzea v rámci výuky, 

sobotní programy, večerní organizované programy. Příjemným překvapením bylo malé 

kapesné, které jsme dostali. Z něj jsme zaplatili všechny nepředvídané náklady (doplatek za 

první nocleh, jízdenky na tramvaj pro přepravu v rámci společného programu) a ještě nám 

zbylo. Ze soukromých zdrojů jsme si pochopitelně platili svoje vlastní volnočasové aktivity.  

 

 Volný čas  

 

Organizátoři si dali velkou práci s přípravou programu na volný čas. Byl zajištěný celodenní 

program na soboty (neděle byly bez programu, abychom měli možnost si odpočinout podle 

svého gusta): prohlídka města, návštěva Technického muzea a Muzea přelomu, jízda 

historickou tramvají, kino, workshop polských tanců, výlet k moři a do Wolina). Také se 

konalo několik večerních nebo odpoledních programů: kulinárská dílna, mezinárodní večer, 

karaoke, plavba na Odře, táborák, rozlučková večeře. Kromě toho jsme dostali doporučení 

ohledně míst, která můžeme ve Štětíně a okolí navštívit. Přivítali bychom ale ještě další 

společné akce, třeba večerní promítání filmů ve škole nebo na koleji. Bezdrátový přístup 

k internetu nebyl ani na koleji ani na univerzitě zajištěn – byla možnost kabelového připojení 

na koleji a připojení k síti eduroam na univerzitě a připojení v knihovně.  

 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 

Největší problém vidím ve způsobu komunikace organizátorů s námi. Komunikace o akcích a 

denním rozpisu byla sice srdečná a osobní, informace se k nám ale dostávaly pomalu a občas 

se nedostaly ke všem účastníkům. Komunikace probíhala totiž přes facebookovou skupinu a 

informace se na ní dostávaly s malým časovým předstihem. Pak docházelo k tomu, že jsme si 

https://www.e-podroznik.pl/


ještě ráno nebyli jistí, v kolik hodin je sraz nebo v kolik hodin začíná odpolední výuka. 

Účastníci bez neustálého připojení k internetu byli závislí na informacích od ostatních. 

 

 Další komentáře a doporučení  

 

Letní škola ve Štětíně byla organizována letos poprvé, pořadatelé se tedy ještě učí. Bohužel 

nás na konci nepožádali o celkovou zpětnou vazbu a kritiku během pobytu vnímali osobně. 

Pokud ale budoucím zájemcům nebo účastníkům školy bude něco nejasné, doporučuji naléhat 

na organizátory všemi komunikačními prostředky.  

 

 Celkové hodnocení  

 

Přínos letní školy pro moje znalosti polštiny byl velký – především díky skvělé lektorce, 

nutnosti neustálé komunikace v polštině a poslechu polských přednášek. Obsahy odpoledních 

přednášek ke kultuře Polska a Štětína mi ale moc nových informací nepřinesly. Kromě toho 

byla letní škola skvělým zážitkem, protože jsem poznala nové milé lidi a viděla zajímavá 

místa.  

 

 


