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Text zprávy: 
 

• Zahraniční pobyt: 

 

Na zahraniční univerzitě jsem studovala v rozmezí 20. 2. 2017 – 20. 4. 2017, tedy pouze 

dva měsíce. Na partnerské univerzitě jsem studovala na Fakultě historických a 

pedagogických věd, pod institutem dějin umění. 

Během pobytu jsem navštěvovala předměty s výukou v anglickém jazyce. Jmenovitě 

History of Contemporary Art, Eastern and Central Europe under Soviet Domination 

(1939-1989), Silesian Art within the Context of Central European Cultural Heritage, 

Semester Course of Polish Language. Během celého pobytu mi byla velmi nápomocná 

dr.Malgorzata Wyrzykowska, která je koordinátorkou zahraničních studentů a pomohla mi 

nejen s vyřízením potřebných formalit, ale také dalších mimostudijních zaležitostí. 

  

 

• Před odjezdem: 

 

Před odjezdem jsem spolupracovala s koordinátory zahraničních vztahů domácí a 

navštívené univerzity, kteří byli velmi nápomocní. Postupovali jsme dle instrukcí od 

MŠMT a polské univerzity, která má vše přehledně uvedeno na svých internetových 

stránkách, je ale třeba vše vytisknout a poslat poštou. Wroclavská univerzita sice vyžaduje 

potvrzení o jazykové úrovni min. B2, nakonec mi ale stačilo potvrzení vydané domovskou 

univerzitou  o absolvování obecné jazykové zkoušky v rámci bakalářského studia. 

Vízum do Polska není potřeba. Pojištění jsem měla sjednané dlouhodobé z předchozích 

cest, od společnosti AXA ASSISTANCE., nebylo ale naštěstí třeba. 

Cestovní spojení je nekomplikované, přímým autobusem od RegioJet, či od ČD 

s přestupem. 

 

 

• Ubytování, stravování, doprava 

 

Ubytování bylo zajistěno zahraniční univerzitou na koleji. Já jsem bydlela na budově 

“Kredka“.  Jeho cena byla 519 Zl za lůžko ve sdíleném pokoji pro dva, na buňce pro 4, 

s kuchyní a koupelnou. Pod Wroclawskou univerzitou není menza, v areálu kolejí je však 

velký obchod s potravinami a ve městě je mnoho možností levného stravování. 

 

 

• Finance 

 

Za ubytování jsem platila za dva a půl měsíce 1158 zlotých, za mhd na celou dobu pobytu 

60 zlotých. Vzhledem k levnému ubytování i stravování a telefonnímu tarifu jsem neměla 

problém vyjít s přiděleným stipendiem.



• Volný čas  

 

Ve Wroclavi je mnoho možností kulturního vyžití, je zde několik muzeí, kina, několik 

parků a zahrad a studentských klubů. V rámci univerzity je možnost navštěvovat hodiny 

tělocviku. Univerzita také pořádá řadu tematických akcí pro zahraniční studenty. 

 

• S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 

Několik nepříjemností jsem řešila s vedením koleje, kde byla jakákoliv nadstandartní 

interakce se zaměstnanci nepříjemným zážitkem. Administrativa koleje nereagovala na 

emailovou komunikaci a při osobním setkáním jsem se setkala s despektem. Tyto stížnosti 

jsem poté adresovala také na vedení samotné univerzity, bohužel ani tam se mi nedostalo 

adekvátní reakce. Po rozhovoru s ostatními studenty, ať už zahraničnímu či místními sem 

se dověděla, že kolej Kredka a pod ní spadající jsou nechvalně známé svým nepříliš 

přátelským jednáním vůči obyvatelům. 

 

• Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

 

Ve Vratislavi se nesmí pít alkohol na veřejnosti. Rozhodně doporučuji dohledat si bufety 

napříč městem, které k večeru nabízejí jídlo za poloviční cenu. Student by měl počítat 

s faktem, že na koleji většina zaměstnanců nemluví anglicky. Vhledem k cenám 

soukromých pronájmů pokojů bych ostatním doporučila porozhlédnout se raději po jiných 

alternativách ubytování než je kolej. Některá muzea mají jednou týdně vstup pro studenty 

zdarma. 

 

• Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 

Největším přínosem pro mě byli přednášky Eastern and Central Europe under Soviet 

Domination (1939-1989), který se zaměřením dotýkal témat, kterým se věnuji 

v diplomové práci a pomohl mi s orientací v historických souvislostech a dále History of 

Contemporary Art, která se časovým zaměřením také překrývala s tématem diplomové 

práce. Zaměření mé diplomové práce jsou změny v urbanismu měst v době socialismu, 

pro kterou bylo prostředí Wroclavi zajímavým srovnáním. Mou oblíbenou přednáškou pak 

byla Art within the Context of Central European Cultural Heritage s  dr.Malgorzatou 

Wyrzykowskou.  

Díky interakci s ostatními studenty i mimo přednášky a spolubydlícími na koleji jsem 

měla možnost podpořit jazykovou znalost a především rozšířit své povědomí o dalších 

evropských i mimoevropských zemích a kulturách, o čemž se domnívám, že je klíčovou 

zkušeností pro vysokoškolsky vzdělaného člověka v dnešní době. 

 

  


