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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 
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Délka pobytu: 2 měsíce 

 

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         x  ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  x  ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy x  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, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní 

příležitosti, tipy na výlety) 

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

studia 

 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: 
 

Zahraniční pobyt: Jako student doktorského studijního programu jsem chtěla někam 

vycestovat a vzhledem k tomu, že kolega na této univerzitě dlouhodobě studoval a mému 

zaměření -  Bezpečnost a kvalita potravin, byla Univerzity of Agriculure a její Faculty of 

Food Technology celkem jasná volba. Navíc jsem chtěla porovnat polské a české 

potraviny a celkově potravinářství, protože to polské nemá v ČR úplně dobrou pověst.  

Mé jazykové znalosti- polštinu jsem se nikdy neučila, angličtina na komunikativní úrovni. 

Každopádně angličtina nebyla potřeba, většina Poláků buď opravdu neumí, nebo spíše 

nechce mluvit. Takže komunikace probíhala česko- polsky. Ale jelikož je vůle se 

domluvit, nebyl to až takový problém. 

 

Před odjezdem: Kromě zvacích dopisů a dřívější žádosti o stipendium nebylo třeba nic. 

Polská strana zajistila i ubytování na kolejích.  

 

Ubytování, strava, doprava: Ubytování jsem měla zajištěné na kolejích. První měsíc jsem 

byla na kolejích v centru- Bratniak, které sice byly dražší (700 zlotých), ale lokalita- asi 

pul minuty chůze od centra, byla naprosto luxusní. Pro krátkodobější pobyty rozhodně 

doporučuji si připlatit. Druhý měsíc jsem bydlela na jiných kolejích (Oáza), asi 20 min 

svižné chůze od centra. Oboje byly kvalitou srovnatelné, čisté, sociální zařízení na pokoji, 

kuchyňka na chodbě. Já měla nádobí svoje, na Oáze ale nějaké vybavení bylo. Doporučuji 

s sebou optický kabel na internet, na kolejích není wi-fi 

Vařila jsem si sama, při procházkách jsem se stravovala v rychlých občerstveních. Ceny 

potravin jsou trochu nižší než v ČR a přijde mi, že i kvalitnější (v ČR za stejnou cenu 

horší kvalita)..  

Jela jsem do Krakova autem. Cesta celou dobu po dálnici, dvakrát se platí mýtné (10 

zlotých). Parkování v centru je značný problém, je placené a hodně drahé, navíc s max. 

délkou stání 3 hodiny. Koleje v centru nemaní své parkoviště, proto jsem auto nechala u 

školy na parkovišti. Druhé koleje měli možnost parkování v areálu. Po Krakovu jsem se 

pohybovala pěšky či na koloběžce. Síť cyklostezek je mnohem lepší ve srovnání například 

s Brnem. Řidiči jsou ohleduplní a na cyklisty zvyklí. MHD jezdí ne úplně dle jízdního 

řádu, ale není drahé. V cca 80% vozidel je přímo automat na jízdenky, ale bere jen mince.  

 

Finance: Se stipendiem se vyjít dá, i když se člověk sem tam rozmazlí a dopřeje si 

kavárnu, hospodu, výlet.  

 

Volný čas: Doporučuji návštěvu krakovského aquaparku, jeden z nejlepších v Evropě. 

Dále na odpoledne je dobrá ZOO (kousek za městem, ale jede tam přímý autobus téměř 

z centra, od fotbalového stadionu). Je menší, ale pěkná. Dále památky- Staré město, 

Wawel, Kaziměř.. Dá se chodit stále dokola a stále člověk nachází nové věci a místa. 

V podstatě v Kaziměři nenajdete špatnou kavárnu, hospodu či bar.  

 

Problémy: Občas jazyková bariéra, neznalost angličtiny, ale není to zas až takový 

problém. Jinak naštěstí nic. 



Další: Krakov doporučuji na jaře či na podzim, já byla září a říjen. V září ještě spousta 

turistů, říjen byl lepší. Další tip na výlet- Solný důl Weliczka, hornická trasa. Je trochu 

méně známá a méně honosná, ale rozhodně stojí za to.   

Pokud máte zájem o návštěvu synagog, tak v sobotu mají všechny zavřeno. Do kostelů je 

třeba vhodné oblečení (ne tílka). Jinak kostelů je v Krakově opravdu hodně a jsou 

nádherné.  

Oficiality trvají trochu déle a ne všichni odpovídají na maily hned, proto doporučuji na 

všechno dostatek času a nestresovat na poslední chvíli.  

V Kaziměři- Plac Nowy -  nejlepší zapékanky. Tzn. Něco jako polská „pizza“. Zapečená 

bageta se vším možným.  

Jestli váháte, že Polsko je „nuda“ a jestli tam vůbec jet- ne, není nuda, Polsko je super a 

Krakov obzvlášť.  


