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Text zprávy:
Zahraniční pobyt
Studijního pobytu jsem se zúčastnila na Vratislavské Univerzitě v době od 04.09.2017 do
24.10.2017. Žádala jsem AIA o 4-měsíční pobyt pro poslední doplnění některých
informací mé disertační práce a kvůli přípravě ke statní doktorské zkoušce, následně mi
přišel souhlas od AIA. Pobyt ale byl ještě před svým započetím na moji žádost zkrácený
jen na dva měsíce, protože během odevzdání přihlášky o pobyt, kterou jsem vyřizovala na
jaře, se mi ale v létě podařilo zabezpečit si přístup k polským knihovnám na vlastní pěst a
náklady, tím pádem jsem dopsala a odevzdala disertační práci v posledních dnech srpna,
takže hned před plánovaným začátkem pobytu. Náplní absolvovaného studijniho pobytu
se stala tak příprava okruhu ke statní doktorské zkoušce, pak - odpovědi na posudky
recenzentů disertační práce a shromáždění a rozpracování materiálu k dalšímu odbornému
článku. Pro provedení výzkumu jsem si zvolila Vratislav kvůli perfektní výbavě knihoven.
Na druhé straně byl v tomto plánu důležitý také profil vědeckých zaměstnanců a dalších
slovanských filologů, disponujících znalostmi, které jsem zkoumala. Během pobytu jsem
se účastnila většinou soukromých konzultací a hodně času jsem trávila v knihovnách a
samostatně pracovala se zdroji nepřístupnými v Olomouci. Nejvíce nápomocná mi byla
Pani Prof. Dorota Heck, která mi poskytoval své konzultace, zpřístupňovala vhodnou
literaturu a poukazovala na nejdůležitější odborné články.
Před odjezdem
Tento dvouměsíční pobyt byl mým druhým pobytem na Vratislavské Univerzitě a před
odjezdem jsem postupovala úplně stejně, jako před rokem, proto na tomto místě
připomínám mou zprávu z pobytu za rok 2016/2017, která je zveřejněna na stránkách AIA
pod mým jménem.
Ubytování, stravování, doprava
Zahraničním studentům je nabízeno ubytovaní na kolejích, pokud ale hlavním cílem
pobytu je seriózní výzkum nebo příprava důležitého projektu (jako v mém případě
příprava ke státním zkouškám a obhajobě práce) a v úvahu se bere jen jenolůžák, tak je
lepší ubytovat se na privátu než na koleji (a to jak kvůli lepším podmínkám pro studium,
tak i z finančního důvodu).
Ve Vratislavi se nachází několik stravovacích zařízení, a to i v blízkosti FF, ve kterých
nabízí stravování za poměrně nízké ceny (např. Hala Targowa).
Výhodou pro doktorandy je, že polské univerzity vydávají rozdílné ISIC karty
(legitymacje studenckie) studentům a doktorandům, zatímco studentům se poskytují
zlevněné jízdenky jenom do 26 let, doktorandi mají možnost využívání slev ve vlacích a
mhd až do 35 let. Když si ale kupujete jízdenku uvnitř dopravního prostředku mhd, musíte
mít u sebe pay pass kartu, proplatit si ji uvnitř hotově totiž nelze.

Finance
Stipendium mi bylo vyplacené předem na český korunový účet v jedné částce, nebyli s tím
žádné problémy. I když ubytování ve Vratislavi v jednolůžáku je poměrně drahé, ve městě
je však více možností najít si kvalitní a ne tak drahé stravování a mhd je možno využívat
se slevou, proto pro úhradu základních životních potřeb je vyplacené AIA stipendium
dostatečné. Samozřejmě je však lepší mít i vlastní finance a v případě zájmu o nějaké
specifické aktivity (sportovní, turistické nebo spojené se zábavou) je třeba si je hradit z
vlastní kapsy. Na začátku pobytu je třeba si na univerzitě uhradit poplatek za polský ISIC
(legitymację studencką).
Volný čas
Nabídka kulturních aktivit ve Vratislavi je hodně široká. Pořádány jsou různé festivaly a
koncerty, zde mnoho kin. Informace o některých aktivitách, hlavně pořádaných ESN, mi
byly sděleny oddělením mezinárodní spolupráce, o jiných se můžete dozvědět třeba
prostřednictvím městského informačního centra.
Problémy
Podstatný problém se týkal zapsání do knihovny a možností využití s tím spojených
výhod: vypůjčení knih. Zapsat se do knihovny lze jenom po obdržení ISIC (legitymacji),
který se vydává až na začátku října (já jsem pobyt začala na začátku září). Před otevřením
účtu v knihovně je samozřejmě možno objednávat si texty do studoven a tam s nimi
pracovat, pokud ale jde o přípravu, která vyžaduje nepřerušeného přístupu k materiálům,
jako příprava ke státnicím a obhajobě, tak je to veliká nevýhoda. Druhá věc se týká
zaměstnanců knihovny: zatímco jedni jsou přátelští a nápomocní, jiní celou proceduru
před registrací komplikují. Zatímco minulý rok se mi podařilo otevřít účet v knihovně bez
jakýchkoliv problémů, tento rok právě kvůli takové byrokracie se mi ho nepodařilo otevřít
vůbec a byla jsem nucena pořád pracovat jenom ve studovnách, takže jenom v omezené
době pracovních hodin knihoven. Navíc, abych mohla ukončit pobyt, potřebovala jsem
získat potvrzení o uzavření účtu se dvěma knihovnami navzdory tomu, že vůbec se mi
takové účty otevřít nepodařilo.
Celkové hodnocení
Svůj pobyt hodnotím kladně hlavně s ohledem na práci koordinátorky z oddělení
mezinárodní spolupráce, zaměstnanců Filologické Fakulty Vratislavské Univerzity
ochotných poskytovat mi své konzultace, a taky na úspěšnou obhajobu jak disertace,
připravované během předchozího AIA pobytu, tak úspěšné složení státní doktorské
zkoušky, jejíž příprava byla hlavní náplní tohoto studijního pobytu. Jsem také moc
spokojená s prací AIA, hlavně zastoupené osobou paní Jitky Plecité, která mi byla moc
nápomocná v čase, kdy se vyskytla potřeba zkrácení pobytu. Na polské straně při
vyřizování potřebných formalit mi byla moc nápomocná paní Agáta Nowak z oddělení
mezinárodní spolupráce na Vratislavské Univerzitě. Poskytnutí mi stipendia AIA před
rokem a tento rok nepochybně přispělo k úspěchu, za který považuji získaní titulu Ph.D.

