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pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Ruská 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, 
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 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: 
 

 

Jsem doktorandkou Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, oboru Ruská 

literatura. Ve dnech 1. – 21. srpna jsem absolvovala studijní pobyt – Letní školu polského 

jazyka ve městě Lodž.  

Letní škola v Lodži byla skutečně na velmi dobré úrovni, jak po stránce organizační, 

tak ve výuce. Ubytování jsme měli zabezpečeno v konferenčním centru (Centrum 

Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego), patřící Lodžské univerzitě. Každý den 

jsme měli snídané, oběd i večeři; navíc, když jsme jeli na výlet do okolí, měli jsme možnost 

vzít si sebou proviant. Kdo chtěl, mohl si o proviant požádat také v den odchodu. 

Naše výuka probíhala každý den v Centru polského jazyka pro cizince (Centrum 

Języka Polskiego dla Cudzioziemców), vyučovali nás zkušení lektoři pracující v Centru a 

doktorandi z Filologické fakulty Lodžské univerzity. Navštěvovali jsme povinná jazyková 

cvičení a přednášky o historii Polska; pak jsme měli možnost poslechnout si volitelné 

přednášky z polské literatury – například o nositelích Nobelovy ceny, o polské poezii, 

fantastické literatuře. 

Moc se mi líbily také výlety, které pro nás Centrum připravilo – do Bílé fabriky nebo 

do rezidence šlechtické rodiny Radziwilów v nedalekém Nieborowie. Všechny výdaje na 

cestu a vstupy do muzejí nám hradilo Centrum. 

Studijní pobyt v Lodži byl mým prvním studijním pobytem, který jsem absolvovala. 

Určitě splnil svůj cíl; o hodně jsem si zlepšila komunikační dovednosti v polském jazyce, ale 

také vědomosti z oblasti historie Polska a polské literatury; mnohem víc, než jsem původně 

očekávala. 

 


