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Text zprávy: 
 

Absolvovala jsem dvouměsíční stipendium na Opolské univerzitě v Polsku. Stipendium 

jsem využila k absolvování vybraných předmětů zdejší filozofické fakulty, především 

oborů katedry Slavistiky, Kultury a folkloristiky a Polonistiky. Účastnila jsem se zároveň 

dvou konferencí, které se v době mého stipendia konaly. Jedna z nich přímo spadala svým 

tematickým zaměřením do mého oboru bádání, tedy regionalismu. Univerzita v Opoli mi 

nabídla přístup ke všem zdrojům informací, které byly potřebné pro můj výzkum a 

vzdělávání se v tematické oblasti mého bádání. Za opravdu přínosnou a hodnotnou 

součást studia považuji zasvěcení do problematiky Slezského regionu, díky níž jsem 

učinila významný pokrok v mém výzkumu, týkajícího se ostravského regionu. Díky těmto 

výsledkům jsem mohla pokročit v práci na mé diplomové práci. Tímto jsem splnila cíl 

mého stipendia, které jsem především zaměřila na rozšíření  mého výzkumu a následné 

výsledky zachycené v mé diplomové práci. 

Před odjezdem bylo nutné zařídit si jízdenky a ubytování na zdejší koleji. Do Opole jsem 

zvolila cestu vlakem. Bohužel nebylo zcela jednoduché pořídit příslušné jízdenky. České 

dráhy mají poměrně velký problém s prodejem jízdenek do Polska a je někdy velký 

problém najít vhodný vlak a zakoupit dostatečně dopředu jízdné. Stejný problém jsem 

řešila i s nákupem jízdenky pro zpáteční cestu. Nakonec jsem byla nucena zakoupit 

mezinárodní jízdenku, kterou jako jedinou bylo možné zakoupit měsíc dopředu. Její 

výhodou bylo, že jsem mohla zpět do ČR jet jakýmkoliv vlakem, nevýhodou její vysoká 

cena. Před odjezdem jsem také musela zařídit cestovní pojištění, které s nejlepší nabídkou 

vyšlo cca na 900Kč. Ubytování na kolejích mi při mém štěstí zařídila paní doktorka 

z příslušné univerzity, s kterou jsem byla v kontaktu a domlouvala celý studijní pobyt 

v Polsku. Ubytování bylo velmi uspokojující a jeho zařizování nebylo nijak obtížné. 

Cenově bylo poměrně dostupné. Na administraci i na recepci bylo snadné se na čemkoliv 

dohodnout. Jedinou nevýhodou byla absence školní jídelny, která v kampusu Opolské 

univerzity chybí. Nachází se zde několik hospod a barů, kde je možno se najíst, ale ceny 

nejsou natolik nízké, aby si student mohl dovolit jíst zde každý den. Proto jsem 

povětšinou obědy vařila v kuchyňce na kolejích. Kde bylo vybavení skromné, ale dalo se 

to zvládnout. Každopádně zřízení školní jídelny by bylo velmi dobrým krokem a 

ulehčením pro místní studenty. 

Stipendium mi bylo vyplaceno na můj bankovní účet. Avšak obdržela jsem ho až ke konci 

druhého týdne mého studia v Polsku. Musela jsem mít vlastní finanční zálohu. Stipendium 

bylo víceméně dostačující, ale bylo nutné mít i vlastní finanční prostředky. S tím, že jsem 

se stravovala převážně na koleji a samozřejmě spíš skromným způsobem.  

Vyžití pro student ve volném čase je v Opoli velmi dobré. Zdejší studentské centrum 

pořádá různé akce kulturního i sportovního charakteru. Konají se zde taktéž anglické 

konverzace, které jsem pravidelně navštěvovala a vřele je doporučuji. V rámci fakult se 

konala spousta zajímavých přednášek, které jsou veřejně přístupné. Takže student se tu ve 

volném čase určitě nenudí. Navíc ve městě je několik dobrých galerií, muzeí a městská 

knihovna. Městská knihovna je velmi dobře vybavena. Pořádají se zde taktéž různá 

kulturní setkání pro veřejnost. Má několik oddělení po celém městě a všude je velmi 

ochotný personál.  



Kolem Opole je několik krásných měst, které rozhodně stojí za návštěvu. Za mě 

doporučuji Wroclaw, Nysu či Brzeg. Všechna tyto města jsou plná historických a 

kulturních památek. Nejsou od Opole příliš vzdálená, takže tam je možné pohodlně dojet 

vlakem.  

Při mém pobytu byl mým největším problémem koupě jízdenek. A to jak na cestu do 

Polska, tak i zpět. Na univerzitě probíhalo vše v pořádku. Všichni pracovníci byli milí a 

vstřícní. Všechny kurzy a předměty, které jsem absolvovala byly nesmírně zajímavé a 

přínosné, a to jak pro můj výzkum a diplomovou práci, taktéž pro můj osobní rozvoj. 

Sama jsem zde prezentovala tři přednášky, které se týkaly mého odborného zaměření. 

Tyto prezentace mi přinesly velmi hodnotné poznatky k mému výzkumu a taktéž přispěly 

k seznámení studentů s analýzou dané problematiky očima jiné kultury (tím mám na mysli 

českou kulturu). Stipendium v Polsku bylo pro mě rozhodně velkou zkušeností a budu na 

něho vzpomínat s velkou radostí. Pomohlo mi v mém bádání v oblasti regionalismu a díky 

němu jsem významným způsobem pokročila v mé diplomové práci. Za dva měsíce pobytu 

jsem se naučila velmi slušně užívat polský jazyk, což považuji také za velmi dobrý přínos 

mého pobytu. 

K emailu přikládám fotografie pořízené v Opoli. Opole je velmi krásné město, plné 

nádherné architektury a okouzlujících míst, velmi doporučuji navštívit! 


