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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:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Teorie a dějiny slovanských literatur 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Jagelonská univerzita 

Délka pobytu: 3 měsíce 

 

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  ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy ne 

 

 

Zahraničí pobyt: 

Jsem studentkou doktorského studia, ve své dizertační práci se věnuji především česko-

slovenským vztahům. Vzhledem k svému oboru se snažím prohlubovat svoje znalosti i 

v oblasti  jiných slovanských literatur, s čím přirozeně souvisí i studium slovanských jazyků. I 

proto jsem si pro svůj pobyt vybrala Polsko. 

Aktuálně se polskému jazyku se věnuji spíš ve volném čase. Před odjezdem na pobyt jsem 

měla za sebou 3 semestrální kursy polštiny a intenzivní měsíční kurs polštiny ve Varšavě. 

 

 

Před odjezdem: 

Vyřizování před odjezdem bylo dle mého názoru zbytečně zdlouhavé a komplikované. 

Kompletně jsem odevzdávala víc jak 70 listů papíru. 

 

Ubytování: 

Na ubytování jsem se informovala u svého koordinátora z Centra zahraničních studií 

v Polsku, který mi dal kontakt na koleje. Na výběr byly 2 koleje. Vybrala jsem si tu, která 

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/


byla blíž k centru. Ubytování na koleji Nawojka bylo řešeno buňkovým systémem. V jedné 

buňce byly 2 pokoje, v každém pokoji byly 2 lůžka. Buňka měla společnou koupelnu a WC, 

kuchyňka byla společná pro celou chodbu. Na koleji jsou k dispozici pračky za malý 

poplatek. Součástí koleje je univerzitní jídelna, papírnictví s možností tisku a kopírování a 

malé potraviny. Hlavní knihovna se nachází asi 5 minut chůze. 

Odkaz na všechny koleje UJ: http://www.dmws.uj.edu.pl/zakwaterowanie 

 

Finance: 

Finanční rozpočet na 1 měsíc je 8 000 Kč, myslím, že je možné z toho rozumně vyžít. Za 

kolej jsem platila cca 2 500 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že mi polská kuchyně nechutná, 

téměř každý den jsem si vařila sama na koleji. Ceny potravin jsou zhruba stejné jako v České 

republice.  Určitě doporučuji nakupovat v obchodních řetězcích Biedronka a Auchan, které 

mají příznivé ceny pro studenty.  

Kolej Najowka se nacházela cca 15 minut od hlavního náměstí, z toho důvodu jsem 

nepotřebovala jízdenky na tramvaje a autobusy a ušetřila jsem. 

Studenti, kteří si v Centru zahraničních studií v Krakově vybaví polský ISIC za poplatek 20 

zlotých, pak mohou až do ukončení 26 let jezdit za poloviční ceny. Všechny autobusové a 

tramvajové spoje v Krakově naleznete zde: http://krakow.jakdojade.pl/ 

Co dávám do pozornosti a vůbec nechápu, je fakt, že za jazykový kurz, který 

organizovala Jagelonská univerzita pro zahraniční studenty a který byl v rámci 

vyučování na univerzitě (je potřeba si jej zapsat přes univerzitní informační systém a na 

konci semestru se skládá klasická zkouška), jsem musela platit, konkrétně se jednalo o 

částku 580 zlotých, a tedy cca 4 000 Kč. Byla to sice moje volba, že jsem si kurz zaplatila 

a chtěla se zlepšovat v polském jazyku, ale musela tak udělat z vlastních finančních 

zdrojů. 

Nabídka kursů: http://www.polishstudies.uj.edu.pl/oferta/zagranica/erasmus 

 

Volný čas: 

Každý si asi najde vlastní způsob, jakým způsobem trávit v Krakově volný čas. Já jsem jej 

trávila se spolubydlícími, na výletech po krakovských památkách nebo v útulných 

krakovských kavárnách s knížkou v ruce. 

 

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

Kromě komplikovaného odevzdávání přihlášky jsem neměla problém asi s ničím, resp. 

problém byl navázat prvotní kontakt s univerzitou a získat akceptační dopis. Mně odepsali až 

po měsíci, takže jsem pak všechno řešila na úplně poslední chvíli. Podobné reakce jsem četla i 

v jiných záv. zprávách, takže je skutečně potřeba všechno zařídit včas! 

Kontakty na zahraniční oddělení UJ: http://www.dmws.uj.edu.pl/kontakty 

 

Celkové hodnocení: 

Pobyt v Krakově nebyl ani zdaleka mým prvním studijním pobytem v zahraničí, ale určitě se 

radí k těm nejlepším. Takže se nenechte odradit formalitami, které pobytu předchází. Krakov 

je nádherné město, Poláci jsou velice příjemní a již za několik měsíců dokážete v jazyku 

udělat skvělé pokroky. 

Já sama jsem se přestala stydět mluvit polsky, myslím, že mluvenou polštinu už ovládám na 

solidní úrovni, ale to především díky skutečnosti, že jsem měla perfektní spolubydlící, se 

kterými jsem po dvou týdnech pobytu mluvila už jenom polsky. 

Obrovským překvapením byla pro mě skvělá slovanská knihovna – našla jsem to mnohem víc 

materiálů ke své dizertační práci, než jsem očekávala a samozřejmě nebyly to publikace 

jenom v polštině.  Odkaz na knihovnu: http://www.bj.uj.edu.pl/ 

http://www.bj.uj.edu.pl/


Za možnost absolvovat pobyt jsem skutečně vděčná a ráda se tam strávila 3 měsíce, které 

zbyly pro mé studium výrazných přínosem! 

 

 


