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Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta: David Petráž 

E-mail: david.petraz@seznam.cz 

Domácí VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Polština se zaměřením na hospodářsko-právní 

a turistickou oblast 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Warszawski 

Délka pobytu: 5 měsíců 

 

 

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 

 

 

 

Text zprávy: 

 

 Zahraniční pobyt 
 

- 5měsíční studijní pobyt na Varšavské univerzitě; 

- všechny kurzy absolvovány v centru pro cizince Polonicum – kulturně-historické 

semináře, praktický polský jazyk C1; 

- vyučující výborní. 

 

 Před odjezdem 
 

- Získání dvou doporučujících dopisů od vyučujících z domovské univerzity; 

- Získání akceptačního dopisu od Varšavské univerzity; 

- Cestovní/zdravotní pojištění od domovské univerzity, které nabízí vyjíždějícím 

studentům a pracovníkům zdarma; 

- Cesta vlakem – (přímé) spojení Olomouc-Warszawa bezproblémové (jedna cesta 

cca 600–800 Kč). 

 

 Ubytování, stravování, doprava 
 

- Ubytování na koleji č. 4, Zamenhofa 10A, kvalita dobrá (údajně nejlepší kolej ve 

Varšavě – relativně krátce po rekonstrukci), žádal jsem o ni již několik měsíců 

předem neoficiálně přes mail u své koordinátorky ve Varšavě, ta mi řekla, že je 



plno, ale později se mi ozvala, když se jedno místo uvolnilo, jinak místa na 

kolejích přidělují asi náhodně; 

- Kolej poklidná, spíš takové bytové bydlení, než klasický kolejní život; 

- Menza funguje, ale nikdy jsem tam nebyl, stravoval jsem se sám, protože v Polsku 

se dají sehnat velice kvalitní potraviny za dobrou cenu. 

 

 Finance 

 

- Stipendium bylo vyplaceno na dvě části (2/3 okolo doby výjezdu, 1/3 po Novém 

roce); 

- Nepředvídané náklady nebyly, po příjezdu jsem zaplatil pouze 140 zł za 3měsíční 

jízdenku na MHD, 80 zł za univerzitní sportovní pojištění, které je potřeba pro 

jakékoli hodiny tělocviku, a je také třeba v hotovosti uhradit vratnou kauci za kolej 

ve výši jednoho nájmu; 

- Ve Varšavě jsem i pracoval, takže s financemi jsem problémy neměl; 

- Jen se stipendiem bez žádných dalších zdrojů by člověk asi musel hodně šetřit. 

 

 Volný čas 
 

- Přístup do univerzitní knihovny na studentskou kartičku, která po nabití funguje 

zároveň i jako elektronická jízdenka na MHD 

- Ve Varšavě je spousta divadel, kin, koncertů, klubů, muzeí (Muzeum Varšavského 

povstání, Židovské muzeum) 

- Spousta míst stojí za to navštívit – krom samotné Varšavy i Kraków, Gdańsk, 

Toruń, okolí Varšavy nabízí i klidnou přírodu na relax (např. Las Bielański, 

Puszcza biała). 

 

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

 

- Během studia jsem byl nucen využít veřejného zdravotnictví, které v Polsku není 

v dobrém stavu a jakákoli odbornější konzultace není možná dříve než za několik 

měsíců; 

- Po průběžných důkladných konzultacích s pojišťovnou zajištěnou přes UPOL se 

mi ale podařilo domluvit uhrazení odborných konzultací v privátní sféře polského 

zdravotnictví, které je naopak na vynikající úrovni. 

 

 Další komentáře a doporučení 

 

- Určitě se vyplatí zajistit si polskou SIM kartu - v Polsku je velká konkurence mezi 

operátory a např. za 30-40 zł měsíčně se dá pořídit balíček s 300 minutami do 

celého světa (tedy i volání do ČR), spoustou sms po Polsku a 5 GB internetu. 

 

 Celkové hodnocení 
 

- Stáž pro mě měla veliký přínos hlavně z hlediska jazyka, protože jsem na pokoji 

bydlel s polským studentem a navíc jsem trávil čas s Poláky v práci. 

- Stáž byla celkově obohacující v kulturně-sociálně-odborném směru jako každý 

pobyt v zahraničí a mimo domov 


