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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:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Srovnávací slovanská filologie 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Gdaňská univerzita 

Délka pobytu: 2 měsíce (2.09.2018-28.10.2018) 

 

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 

 

 

 

Text zprávy: 

 

Zahraniční pobyt 

V rámci mého doktorského studia jsem absolvovala stáž v délce 2 měsíců na Gdaňské 

univerzitě ve dnech 02.09.2018 až 28.10.2018. Během stáže jsem měla možnost 

navštěvovat univerzitní knihovnu, a také jsem konzultovala podobu své disertační práce s 

místními akademickými pracovníky. Pobyt na Gdaňské univerzitě mi umožnil dokončení 

teoretické časti, a také jsem měla možnost vyplnit se studenty univerzity dotazník, který 

bude sloužit pro praktickou část mé disertace.  

 

Před odjezdem 

Doprava: Doporučila bych použít vlak, protože nalezneme spoje, které jedou přímo do 

Gdaňska. Vzhledem k tomu, že je vlak mezistátní, je levnější koupit jízdenku předem. 

Alternativní možností je využít autobusového spoje Flixbus s přestupem v Katovicích (tato 

možnost je levnější).  
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Ubytování, stravování, doprava 

Byla jsem ubytována na univerzitních kolejích v nedalekém městě Sopot, asi 7 minut od 

moře. Cena za ubytování  byla 470 PLN za měsíc za dvoulůžkový pokoj. Pokoje jsou 

dvoulůžkové spojené v rámci buňky dvou pokojů s koupelnou, společná kuchyň se nachází 

na patře, je přístupná pro všech (lednička je také jedna na celé patro). Pokoje jsou 

v dobrém stavu, ale vzhledem ke svým zkušenostem bych pro jistotu doporučila dezinfekci 

matrací. Koleje se nachází blízko nádraží, a proto není dojezd do Gdaňska problémový. Na 

univerzitu dorazíte místní meziměstskou dráhou zhruba za 15 minut. Vzhledem k tomu, že 

semestr v Polsku začíná později (až začátkem října), bylo pro mě velmi obtížné zajistit si 

na kolejích během ještě prázdninového provozu fungující internet a další formality, což 

celý pobyt znepříjemňovalo.  

 

Stravování: Jak už jsem zmínila, na kolejích se nachází jedna kuchyň. V okolí kolejí se 

nachází několik jídelen. Ceny jsou podobné cenám v restauracích v Česku. Pokud by Vám 

chybělo české jídlo, nezoufejte, přímo v Sopotu se nachází česká restaurace. Rovněž na 

univerzitě je malá kantýna, menza nebo se dá využít tradiční polské jídlo nebo McDonaldu 

a Subway.  

 

Doprava: Z Sopotu do Gdaňska jezdí každých 7 minut příměstské vlakové spoje, jeden 

lístek stojí 3.50 PLN. Já však doporučuji koupit si jízdenku na celý měsíc a jezdit 

neomezeně (tato varianta stojí 88 PLN za měsíc). 

 

Finance 

 

Stipendium, vyplacené předem na účet, je dostačující na pokrytí základních potřeb. Sopot i 

Gdaňsk jsou turisticky velmi vyhledávané oblasti, tudíž jsou zde vyšší ceny než v jiných 

místech Polska. 

 

Volný čas 

Ve volném čase doporučuji procházky u moře nebo prohlídky tzv. Trojměstí (Gdaňsk-

Sopot-Gdynia), které je bohaté na kulturní památky. V blízkosti jsou rovněž jiná zajímavá 

místa ideální pro víkendové cesty, např. město Toruň, křižácký hrad Malbork, což je 

největší gotická stavba na světě, a současně také největší stavba z cihel na světě. 

 

Celkové hodnocení 

 

Celkové hodnotím svou stáž velmi kladně. Díky pobyty na Gdaňské univerzitě jsem 

shromáždila výzkumný materiál v polském jazyce, který byl nutný k mé teoretické části 

disertační práce a měla jsem přístup k knihám, které nejsou v Česku.  


