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Text zprávy: 
 

Tříměsíční studijně-vědeckou stáž jsem absolvoval v Nature Research Centre ve 

Vilniusu v Entomologické laboratoři Ekologického ústavu. Mým hlavním úkolem byla 

determinace materiálu pavoukovců z různých projektů z různých míst po celé Litvě a 

pomoc litevským kolegům se sběrem dat v terénu. 

Do Litvy (i zpět) jsem cestoval pravidelným autobusovým spojem Praha-Vilnius přes 

Polsko, což vzhledem k tomu, že se jede většinu cesty přes noc, není špatná volba. 

Rychlejší, ale dražší je spojení letadlem, které jsem však nevyužil. Vzhledem k tomu, že 

je Litva v Evropské unii, nebylo potřeba vyřizovat žádné víza apod.  

Ubytován jsem byl na vysokoškolských kolejích Mykolas Romeris University. Měl 

jsem samostatný pokoj s umyvadlem, toaletou a balkonem. Skromný, ale útulný pokoj 

s připojením k internetu za slušnou cenu. Ústav, do kterého jsem každý všední den 

docházel, byl vzdálen asi dvacet minut chůzí. Občas jsem k dopravě využil i městskou 

dopravu, která je ve Vilniusu poměrně levná s výbornou dostupností a pravidelným 

spojením i ve večerních hodinách (navíc je na stránkách městské dopravy možné použít 

český překlad). Na jídlo jsem chodil s kolegy do restaurace/bistra v areálu ústavu. 

V blízkosti kolejí se také nachází několik supermarketů, ve kterých jsem často nakupoval. 

Jediná nevýhoda byla, že centrum města bylo vzdáleno asi necelou hodinu chůzí a přes 

půl hodiny autobusem. 

Část financí na pokrytí pobytu v Litvě jsem získal od agentury AIA, část pokrylo 

doktorandské stipendium a část odměna z litevských projektů. Co se týče cen potravin, 

dopravy, ubytování, služeb ad., tak jsou ceny srovnatelné s cenami v ČR.  

Vzhledem k tomu, že jsem ve všední dny pracoval na zpracování materiálu, jsem 

volný čas strávil odpočinkem na kolejích, případně procházkami po městě. O víkendech 

jsem se snažil poznávat Litvu a tak jsem vyrážel na jednodenní i vícedenní výlety po celé 

Litvě. Vlaková doprava mezi hlavními turistickými zajímavostmi a většími městy je na 

velmi dobré úrovni. Občas mě kolegové vzali na nějaký výlet. 

Při pobytu v Litvě jsem se nesetkal s žádnými problémy, snad jen občas s jazykovou 

bariérou a nepřítomností baru/restaurace/kavárny v areálu nebo těsné blízkosti 

vysokoškolských kolejí.    

Celkově pobyt hodnotím velmi pozitivně a přínosně, získal jsem zde mnoho 

zkušeností s pobytem v zahraničí, nové kontakty na kolegy a přátele, během stáže jsem 

splnil všechny cíle účasti na místních projektech a navázal spolupráci s litevskými kolegy. 

Litva je krásná a zajímavá země, plná magické přírody, usměvavých lidí a skvělé 

gastronomie, doporučuji všem ji navštívit. Agentuře AIA bych chtěl poděkovat, že mi 

pomohla zúčastnit se této stáže.    

                 


