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

Studijní pobyt se konal v Polsku, konkrétně na Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Instytut Filologii Słowiańskiej. V rámci tohoto tříměsíčního pobytu jsem měla možnost 

pracovat na mé disertační práci. Důležitou součástí mého pobytu, bylo pravidelné 

konzultování mé dizertační práce s profesorem Dariuszem Tkaczewskim a dalšími 

pracovníky. 

 Jelikož jsem svůj pobyt strávila v Polsku, nemusela jsem složitě shánět víza, ani 

pojištění. Před odjezdem jsem si na internetovém obchodě Českých drah našla spojení, 

cenu a čas odjezdu vlaku tak, aby pro mě bylo cestování, co nejvíce pohodlné. 

 Ubytování jsem si našla vlastní z toho důvodu, že cenově to vyšlo stejně jako 

ubytování na studentských kolejích. Proto jsem s mým ubytováním byla spokojená. 

Výhodou bylo i to, že jsem bydlela blízko univerzity. Pokud jde o stravování, tak jsem 

plně využívala možnosti pravidelného stravování v tamní menze.  

 Stipendium mi bylo vyplaceno na účet. S nedostatkem peněz jsem neměla žádné 

problémy. Byla jsem připravena i na nepředvídatelné náklady, naštěstí jsem ale finanční 

nouzi nemusela řešit. 

 Svůj volný čas jsem se snažila využít maximálně. Nejčastěji jsem navštěvovala 

univerzitní knihovnu, ve které jsem sbírala materiály k mé dizertační práci. Příjemně mě 

překvapila vybavenost této knihovny, bez sebemenších problémů jsem získala všechny 

potřebné materiály. Předpokládám, že internet v knihovně, ale i na celé univerzitě je 

samozřejmost a ulehčoval mi celý tříměsíční pobyt. Jelikož mám problémy se zády, 

využívala jsem možnost návštěvy bazénu. Katowice jsou krásné historické město, proto 

jsem chodila na různé výlety. Byla jsem třeba v muzeu nebo v divadle. 

 Při mé cestě do Polska jsem se nesetkala s žádnými problémy, jelikož jsem si dopředu 

našla detailně vlakové spojení, tudíž jsem byla na vše připravená. Žádný problém nenastal 

ani při samotném zahraničním pobytu. Co jsem potřebovala k mé práci jsem stihla. 

 Ostatním studentům bych chtěla studijní pobyt doporučit. Důležité je mít všechno 

naplánované tak, aby člověk vystačil s časem, který má. 

 Pokud bych měla celkově zhodnotit svůj pobyt, tak byl pro mě jednoznačně přínosný. 

Jak už jsem výše zmiňovala, tak jsem si našla materiály, které jsem k mé dizertační práci 

potřebovala. A dostalo se mi odborné konzultace s pracovníky univerzity, což pro mě bylo 

také velmi důležité. 


