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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 a studentky, 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 a studentky)
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:
V rámci studijního a výzkumného pobytu na Pedagogické univerzitě KEN v Krakově (dále jen
Pedagogická univerzita, https://www.up.krakow.pl/), jehož realizace připadla na měsíc
červen 2019, jsem se věnoval studiu a konzultacím vlastního vědeckovýzkumného zaměření.
Přijímací vysoká škola naprosto splnila očekávané předpoklady pro naplnění uvedeného
záměru. Filologická fakulta Pedagogické univerzity disponuje potřebným vědeckým
a didaktickým zázemím mj. Institutu polské filologie (http://filpolska.up.krakow.pl/). Zajímala
mě zejména práce kolegů v rámci katedry „Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego
i Drugiego“, která se zaměřuje mj. na metodiku a praxi výuky polštiny jako druhého (cizího)
jazyka, a také zdejšího pracoviště „Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów“,
jehož členové se věnují mj. vzdělávání a integraci migrantů, jazykovým kontaktům.
Nejpřínosnější byly pro mě v tomto ohledu zkušenosti získané po konzultacích s prof. dr hab.
Małgorzatou Pamuła-Behrens a dalšími kolegy. Předmětem mého zájmu byly především
otázky teorie komunikace, jazykové a kognitivní principy mnohojazyčnosti u dětí i dospělých,
role kultury v osvojování si druhého (cizího) jazyka, role jazyka ve společnosti, jazyková
politika apod.
Studijní a výzkumný pobyt spočíval v pravidelné docházce a konzultacích s kolegy-polonisty
v rámci zmíněného Institutu polské filologie Pedagogické univerzity, pozorování přímé výuky
polštiny jako druhého (cizího) jazyka, studiu metodiky a přípravy odborné studie, věnované
výše uvedeným otázkám. Samozřejmostí studijního pobytu byla návštěva knihoven/studoven
a sběr studijních a podkladových materiálů pro další publikace.
Před cestou není potřeba řešit žádné významnější formality. Samozřejmostí je cestovní
pojištění do zahraničí. Cestování mezi Ostravou a Krakovem je poměrně pohodlné a rychlé
s řadou autobusových a vlakových spojů různých dopravců. Rychlé a přímé spojení je také
po dálnici. Univerzita se nachází spíše na okraji města poblíž malého kampusu s řadou
ubytovacích zařízení pro studenty a akademiky. Osobně mám velmi dobrou zkušenost
se studentskými kolejemi „Krakowiak“ (http://ach.krakow.pl/). Koleje jsou v docházkové
vzdálenosti od univerzity a nabízejí také v podstatě celodenní stravování. Do centra města je
snadný dojezd tramvají (v době stáže probíhala výluka z důvodu rekonstrukce kolejiště) nebo
městskými autobusy.
Možnosti volnočasových aktivit v Krakově jsou takřka nepřeberné. S přibližně 800 tisíci
obyvateli je Krakov jako aktuálně druhé největší polské město centrem kultury, vědy,
průmyslu a sportu. Jako bývalé královské město, jehož historické centrum je zapsáno
na seznamu UNESCO, je také oblíbenou turistickou destinací a nabízí řadu historických
a kulturních památek, muzeí, galerií a dalších turistických atrakcí. Takřka povinností je
návštěva královského hradu Wawel, krakovského rynku s historickou tržnicí Sukiennice nebo
židovské čtvrti Kazimierz. Osobně doporučuji vyhradit si čas na skvělá muzea a galerie, a také

navštívit čtvrť Nowa Huta, budovanou zpočátku jako samostatné město a příznačnou svým
urbanistickým a architektonickým rázem poválečné výstavby.
Výzkumný pobyt mi umožnil blíže se seznámit s novým prostředím a metodikou výuky, resp.
výzkumu, pomohl získat nové zkušenosti v oboru a rozšířit perspektivu vlastního
vědeckovýzkumného zaměření.

