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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 Karlova 

Domácí fakulta: Katolická teologická fakulta 

Obor studia: Dějiny křesťanského umění 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Wrocławski 

Délka pobytu: 9 měsíců 

 

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          ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   ne 

 

 

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, 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) 
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 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: 

Zahraniční pobyt  
V rámci studijního pobytu jsem absolvovala devíti měsíční pobyt na WNHP (Wydział 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego, kde jsem 

navštěvovala Instytut Historii Sztuki (Dějiny umění). Během pobytu jsem navštěvovala 

všechny přednášky v polském jazyce, ačkoliv univerzita nabízí taktéž kurzy pro 

zahraniční studenty v anglickém jazyce. Jejich portfolio je však omezené a nenabízí 

možnost komplexnějšího studia daného oboru, cílem je tak uspokojit co nejširší počet 

studentů a nabídnout každému něco z jeho oboru. Samozřejmě je také možné navštěvovat 

kurzy v polském jazyce. Ovšem je třeba mít na paměti, že mnohé z nich se skládají 

z přednášek a k nim nezbytných cvičení pro získání atestace. Během nich je pak 

vyžadována aktivní účast studentů. Zároveň zahraniční studenti mohou navštěvovat 

„Szkoła Języka Polskiego“, která je externím pracovištěm univerzity. Ta pro studenty 

pořádá nejen klasické jazykové lekce, ale také doplňkové přednášky seznamující studenty 

s polskou kulturou a reáliemi. Kurzy cizích jazyků pak realizuje „Centrum języków 

obcych“, lekce bývají z pravidla 2x týdně a studenti mají možnost navštěvovat bezplatně 

dva cizí jazyky. 

Před odjezdem  

      Dopravní spojení mezi Prahou a Vratislaví je v současné době zajišťováno několika 

dopravci (Polskibus, RegioJet, České dráhy). Dá se tedy říci, že dopravní spojení je více méně 

bezproblémové a cenově přijatelné, avšak nezbytné jsou téměř u všech dopravců včasné 

rezervace. Jako před každým výjezdem je i zde nutné nechat si zřídit připojištění, poněvadž 

velká část zdravotních úkonů je v Polsku zpoplatněna. 

Ubytování, stravování, doprava   

     Vesměs je ubytování zahraničním studentům taktéž nabízeno na univerzitních kolejích, 

nejčastěji v Kredce a Ołówku, v pokojích jedno-, dvou-či třílůžkových. Pokoje jsou součástí 

modulů o dispozici 2+1. V porovnání s jinými studentskými domy lze říci, že jde o lepší 

koleje. Avšak s ohledem na výši kolejného (jednolůžkový pokoj kolem 1000 zł, dvoulůžkový 

kolem 650 zł) je možné najít privát s lepšími podmínkami (vybavení, internet). 

    Stravovat se lze přímo na kolejích, poněvadž moduly jsou vybaveny dvouplotýnkovými 

vařiči. Nevýhodou je, že ty jsou určeny pro dvě až pět osob. Město samo studentům i turistům 

nabízí širokou škálu stravovacích zařízení od restaurací přes fastfoody všeho druhu po tzv. 

bary, které lze přirovnat k českým mléčným barům (oblíbený: Mysz, Hala Targowa, Jacek a 

Agatka). Ty jsou alternativou našich menz. Vesměs nabízí tradiční kuchyni za poměrně nízké 

ceny.  

     Co se dopravy týče je tu zásadní rozdíl. Slevy na ni platí pro doktorandy až do 35 let, 

studentské jsou pak platné jako u nás do 26. Toto snížení zajišťuje studentská legitimace, 

která může ve Vratislavi sloužit jako semestrální či dvousemestrální tiket na městskou 

dopravu, zahrnující tramvaje a autobusy.  Výhodné je dopředu si rozmyslet či student chce 

investovat peníze za tiket na všechny linie, či pouze na dvě vybrané, jím nejčastěji využívané. 

Většinu roku se pak dá k pohybu po městě využít kol, jež jsou k zapůjčení na mnoha různých 

místech. Avšak jízda po městských silnicích je poměrně riziková, díky čemuž zavedla 

Vratislav stejně jako jiná polská městě kartu cyklisty (v podstatě řidičský průkaz na kolo). Ač 

je Vratislav poměrně dobře propojená železnicí se zbytkem země, tak doprava po samotném 



Slezsku je horší. Spoje na sebe nenavazují, existuje nepřeberné množství menších lokálních 

dopravců, což je příčinou těžší orientace v jízdních řádech a v plánování cest za město.  

Finance 

    Výplata stipendia proběhla na účet ve dvou platbách, kryjících se víceméně se započetím 

semestrů. V porovnání s jinými zeměmi EU je výše stipendia nižší. Obzvláště ve Vratislavi 

lze tento problém cítit, poněvadž ubytování je poměrně drahé. Co však není až tak finančně 

náročné je samo stravování. Výdaje za něj přirozeně rostou s návštěvami dalších podniků 

(kavárny, cukrárny, pivnice). Z vlastní zkušenosti doporučuji mít i jiné finanční zdroje pro 

nečekané situace jako návštěva lékaře, zubaře etc. 

Volný čas 

    Vratislav nabízí poměrně širokou škálu kulturních aktivit od divadel (Opera, Forum 

Muzyki) přes kina (Helios, Arkady, Pasaż Grunwaldzki) až po množství galerií (GN, 

Univerzitní muzeum,..) a kaváren s pravidelnými kulturními programy. Sportovci pak mohou 

najít i v centru města plovárny, fitnes kluby etc. Fanoušci fotbalu pak mohou navštívit utkání 

na zdejších stadionech. Pořádány jsou taktéž různé festivaly.  

Problémy 

    Jedním z největších problémů jsou služby firmy Polski-bus, autobusy nejezdí načas, jsou 

špinavé a co je důležité, rezervace je těžko změnitelná. Neustálé legitimizace na recepcích 

kolejích, jejichž zaměstnanci nemluví anglicky. Na kolejích je pak velkým problémem praní 

pro nedostatek a poruchovost praček. 

Celkové hodnocení 

    Svůj pobyt hodnotím kladně hlavně s ohledem na přístup zdejších pedagogů a zahraničního 

oddělení (jm. paní Agaty Nowak) a pro zisk pro mou další práci potřebných mi materiálů. 


