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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: Jaroslava Smejkalová 

E-mail: j.smejkalova@mail.muni.cz 

Domácí VŠ: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Ústav slavistiky 

Obor studia: Polský jazyk a literatura 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Łódzki 

Délka pobytu: 3 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   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   ne 

 

 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 

 Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě 

či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní 

příležitosti, tipy na výlety) 

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

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

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/


 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

Text zprávy: 
 

Ako študentka poľského jazyka a literatúry som sa zúčastnila letnej školy poľského jazyka 

a kultúry v trvaní troch týždňov, ktorú organizovala Lodžská univerzita. Na pobyt som bola 

nominovaná na základe prihlášky odoslanej do DZS. Łódź som si z ponúkaných letných škôl 

vybrala kvôli augustovému termínu. Emailová komunikácia s pracovníkmi AIA bola rýchla a 

bezproblémová bez zbytočnej byrokratickej záťaže. 

Pozvánka, ktorú som dostala z  Lodžskej univerzity približne mesiac a pol pred začatím 

pobytu bola stručná, neobsahovala podrobný program, ale nachádzali sa v nej všetky 

podstatné informácie ako dátum a čas príchodu, adresa hotela atď. Pred odchodom som si 

nevybavovala žiadne komerčné cestovné poistenie. Keďže je Poľsko v EU, úplne som sa 

spoľahla na európsky zdravotný preukaz. Do Łodzie som cestovala cez Warszawu rýchlikom 

EC 172 „Porta Bohemica“ (Brno – Ostrava, Ostrava – Warszawa, Warszawa – Łódź). Cesta 

vychádza najlacnejšie pri zakúpení spiatočného lístka v rámci programu VČASNÁ 

JÍZDENKA EVROPA/FIRST MINUTE EUROPE. 

Ubytovanie študentov v priebehu letnej školy bolo realizované v „Centre Szkoleniowo-

Konferencyjnym“ blízko univerzitného campusu aj centra mesta vzdialenom na pešo 20 

minút. Centrum funguje ako na princípe hotela s recepciou a reštauráciou, kde bola 

v pravidelných časoch podávaná strava – raňajky a večera formou švédskych stolov. 

Lekcie poľského jazyka prebiehali so skúsenými lektormi vždy v dopoludňajších 

hodinách. Výuka jazyka bola realizovaná zaujímavou formou vo veľmi príjemnom 

a priateľskom prostredí „Domu studenta UŁ“ Poobede vždy nasledovali kapitoly z dejín 

Poľska, ktoré boli často realizované ako kratšie exkurzie po miestnych múzeách, 

pamätihodnostiach a cintorínoch. Po skončení vyučovania (16:00) a večeri (17:00) nasledoval 

už voľný program, ktorý nebol nijak organizovaný ani usmerňovaný vedením letnej školy. 

Osobne považujem za najväčší prínos, že som behom pobytu mohla využívať služby 

univerzitnej knižnice, ktorá sa nachádza v areáli campusu  a zhromažďovať zdroje na svoju 

dizertačnú prácu. 

Pobyt celkovo hodnotím veľmi kladne, v priebehu jeho trvania som sa nestretla so 

žiadnymi závažnejšími problémami. 

 


