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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/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta: Miroslava Chovančíková 

E-mail: miroslavachovancikova@gmail.com 

Domácí VŠ: Masarykova Univerzita 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta  

Obor studia: Filologicko-areálové studia 

Hostitelská země: Poľsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz 

Délka pobytu: 3 týždne 

 

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   ano  X ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano  X 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: 
 

Zahraničný pobyt- Môj zahraničný pobyt trval 3 týždne. Vyučovanie prebiehalo od 

pondelka do piatku. Od rána sme mali vždy prednášky, ktoré sa týkali hlavne histórie 

Poľska, ale taktiež sme mali dodatkové prednášky, ktoré sa týka hlavne poľskej literatúry. 

V poobedňajších hodinách sme absolvovali hodiny poľského jazyka, obvykle to bolo 3-4 

hodiny. Vyučovanie prebiehalo priamo v priestoroch univerzity. 

 

Pred odjazdom – K výjazdu na tento pobyt som musela splniť niekoľko podmienok a to 

získať odporučenie mojich profesorov, vyplnenie prihlášky, napísanie motivačného listu. 

Na miesto kurzu som sa dopravila autobusovou dopravou z Brna priamo do Lodže. 

Cestovné poistenie som si zabezpečovala sama na vlastné náklady. 

 

Ubytovanie a strava- Ubytovanie sme mali zaobstarané univerzitou a bývali sme 

v Centrum szkoleniowo-konferencyjne, čo je vlastne akoby internát hlavne pre 

zahraničných študentov. Bývali sme väčšinou po dvoch na izbách s vlastnou kúpeľňou 

a menšou kuchynkou. Každý deň prišla upratovačka, ktorá sa postarala o všetko. V rámci 

hotela fungovala aj reštaurácia, s ktorou mala univerzita dohodu o príprave stravy pre 

študentov. Stravu sme mali vždy 3x denne, raňajky a večere boli vo forme švédskych 

stolov. 

 

Financie- Ubytovanie, strava a kurz bol hradený univerzitou, taktiež bol hradený výlet do 

Nieborowa a Arkadie, a samozrejme návštevy do pár múzeí v rámci spoznávania Lodže 

s univerzitou, boli hradené univerzitou. Cestu z Brna do Lodže a naspäť som si hradila 

sama, ale po predložení dokumentov mám možnosť zažiadať svoju domácu univerzitu 

o preplatenie nákladov na cestu. Ďalšie výlety, návštevy iných miest a pod., ktoré som 

chcela sama absolvovať,  som si hradila sama. 

 

Voľný čas- Voľný čas sme cez týždeň takmer nemali pretože väčšinu času sme strávili 

v škole. Jednu sobotu sme mali organizovaný výlet do Nieborowa a Arkádie, a zvyšné dni 

počas víkendov sme robili to čo sme chceli my. S kamarátmi som teda cestovala po iných 

miestach Poľska.  

 

Problémy- Osobne som žiadne problémy nemala a s ničím som sa nestretla.  

 

Celkovo by tuto skúsenosť ohodnotila veľmi kladne. Zdokonalila som sa v jazyku, spadla 

zo mňa bariéra a strach rozprávať v poľštine a pripomenula som si slovnú zásobu 

angličtiny a španielčiny. Zoznámila som sa s mnohými zaujímavými ľuďmi z rôznych 

častí Európy. Naučila som sa veľmi veľa o kultúre a histórii a celkovo o živote Poliakov. 

Spoznala som zaujímavé miesta, ktoré mi prirástli k srdcu a určite sa tam budem vracať. 

Skúsenosť s týmto intenzívnym kurzom poľského jazyka, bol pre mňa určite veľmi 

prínosný a jednoznačne odporúčať iných spolužiakom aby sa takýchto možností chopili. 


