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Text zprávy: 
 

Zahraniční pobyt 

Jsem studentkou 3. ročníku doktorského studijního programu anorganické technologie 

na Univerzitě Pardubice. Studijní stáž na Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie na katedře anorganické a analytické chemie jsem 

absolvovala v délce 2 měsíců (od 15. 10. 2016 do 15. 12. 2016). Podrobněji jsem se 

zabývala studiem fázového složení syntetizovaných pigmentů na bázi Bi2O3.  

 

Před odjezdem 

Potřebné formality před odjezdem mi nezabraly tolik času. Bylo potřebné si zajistit 

cestovní pojištění, které jsem si zařídila on-line na internetu (cca 15 min). Dále vyměnit 

peníze na PLN a EUR. 14 dní před odjezdem mi bylo připsáno na účet přidělené 

stipendium. Dopředu jsem si spočítala, kolik budu muset zaplatit hned po příjezdu  

(za ubytování, nákup hygienických potřeb a jídla, permanentku do fitness centra, atd.)  

a podle toho jsem si více jak polovinu vyměnila na PLN. U své banky jsem si zjistila, že 

výběr z bankomatu v zahraničí je zpoplatněn částkou 100 Kč. EUR jsem si vyměnila 

z důvodu cestování přes Německo a také návštěvy vánočních trhů v Berlíně. Cestovala 

jsem z Pardubic do Prahy vlakem společnosti RegioJet (cca 80 KČ). Z Prahy do Štětína  

(s přestupem v Berlíně) autobusem Flixbus (cca 700 Kč). Tímto autobusem jsem cestovala 

poprvé a byla jsem z něho nadšená. Pohodlné cestování s free wifi, toaletou a příjemným 

posezení u stolku v dolní části autobusu. Po zakoupení jízdenek mi nebyla připsána 

místenka, ale zasedací pořádek v autobusu je volný a záleží jen na Vás, kam se posadíte. 

Tuto variantu jsem zvolila především s ohledem na finanční stránku. V případě využití 

vlakové dopravy by se konečná částka pohybovala mnohem výše.  

 

 Ubytování, stravování, doprava 

Ubytování bylo zajištěno hostitelskou katedrou na studentských kolejích, které byly 

cca 5 minut chůze od univerzity, což byla velká výhoda. V případě pobytu v letním 

období jsou k využití nově rekonstruované hřiště na basketball, malou kopanou a také 

venkovní fitness park, které se nacházely v areálu studentských kolejí. Byla jsem 

ubytovaná v pavilonu pro zahraniční studenty. Pokoj pro dvě osoby byl propojen 

koupelnou s druhým pokojem. Při první návštěvě pokoje, byl první moment dost šokující, 

nicméně po zabydlení a vybalení si osobních věcí již pokoj nepůsobil jako vězení. Pro 

delší pobyt bych určitě zvolila jinou variantu ubytování. Pokoj byl velmi malý. Velkým 

plusem byla lednička na pokoji. Koupelna byla v poměrně zachovalém stavu a záleželo na 

nás, jak si domluvíme úklid se sousedním pokojem. Jak jsem již psala, pro delší pobyt 

bych volila jinou variantu ubytování. Jednak z hlediska nedostatku osobního prostoru a 

také hluku ve večerních hodinách (opilí studenti, ve stejné budově byl noční klub). Na 

stejném patře byla možnost využívat kuchyňku, ve které však byl jen sporák a dřez na 

mytí nádobí. Velké negativum na pobytu připisuji tomu, že hostitelská univerzita nemá 

menzu. Byla jsem odkázána stravovat se ze svých zásob nebo chodit do nedaleké 

restaurace na denní menu (cca 15 PLN), které bylo výborné, ale ne pro každodenní 



návštěvu. Na univerzitě ani na koleji nebyla mikrovlnná trouba. Další důvod, proč při 

delším pobytu zvolit jinou formu ubytování. Na koleji byla možnost využívat prádelnu, 

kde byly 3 pračky (1 režim praní za 6 PLN) a sušáky na prádlo. Klíče byly k dispozici na 

recepci. Ne vždy byly dostupné z důvodu pobytu hodně studentů. Proto vždy bylo dobré si 

praní dobře naplánovat. Celkově hodnotím ubytování na 2 měsíce jako za přijatelné 

(hlavně cena 394 PLN/měsíc).  

 

Finance  

Získané finance na celé 2 měsíce mi byly připsány 14 dní před odjezdem na účet. 

Finanční prostředky na celou dobu pobytu mi pokryly především náklady na ubytování a 

stravu. Nicméně, na další výdaje (např. výlety do okolí Štětína, permanentka do fitness 

centra, drobné nákupy osobních potřeb) jsem musela využít své soukromé zdroje.  

 

Volný čas  

 Volný čas jsem trávila především návštěvou fitness centra, které bylo nedaleko 

studentských kolejí (5 min chůze). V ceně permanentky byla i sauna, kterou jsem 

v zimních dnech využívala každý den. Jako student jsem měla přístup do univerzitní 

knihovny, kterou jsem však nevyužívala. Na studijních kolejích i na univerzitě je připojení 

k internetu pomocí kabelu (free wifi není k dispozici). Štětín je velice hezké historické 

město. Za navštívení stojí i nedaleké město Svinoústí (2 hodiny jízdy vlakem). 

V předvánočním čase jsem také navštívila adventní trhy v Berlíně.  

 

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

Velký nedostatek jsem viděla především v neznalosti anglického jazyka většiny 

mladých lidí v Polsku. Vyjednávání všeho, co jsem potřebovala, (zařizování permanentky 

do fitness centra, placení ubytování v bance, nákup lístků na vlakovém nádraží, atd.) bylo 

hlavně v českém jazyce (rukama a nohama).  

 

Celkové hodnocení  

Velkým přínosem pro mé studium byla podrobná analýza a vyhodnocování mých vzorků 

pomocí XRD analýzy. Získané znalosti a zkušenosti mi určitě pomůžou při psaní 

disertační práce. Pro zlepšení anglického jazyka bych pro příště určitě volila návštěvu jiné 

země.  

 

 

 

 

 

 

 

 


