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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: St46014@student.upce.cz 

Domácí VŠ: Univerzita Pardubice 

Domácí fakulta: Fakulta filozofická 

Obor studia: Slavistická studia zemí EU (Polština) + Historie 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Wrocławski 

Délka pobytu: 3. 7. 2017 – 28. 7. 2017 

 

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

studia 

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

 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: 
 

Účastnila jsem se letního kurzu polského jazyka v termínu 3. 7. 2017 – 28. 7. 2017 ve 

Vratislavi (Wrocławiu). Jelikož v Čechách studuji slavistická studia se zaměřením na 

polský jazyk, byl pro mě výběr Polska jasnou věcí. 

Jednalo se již o 43. kurz organizovaný Wrocławskou univerzitou, což bylo jasně znát. 

Vše bylo skvěle zorganizované. Předem jsem byla přes e-mail informována o předběžném 

programu a ubytování (i s doporučenou cestou z nádraží, popř. letiště). S dopravou na 

letní školu nebyl vůbec problém, s Vratislaví je velice dobré spojení z Čech. Cestování 

městem bylo též bezproblémové. Město má hustou síť městské hromadné dopravy, na 

kterou nám organizátoři pomohli zakoupit městkou kartu. Ubytování bylo na kolejích 

„Kredka“ (https://uni.wroc.pl/domy-studenckie/). Já jsem byla ubytovaná na 

dvojlůžkovém pokoji, ale dostupné byly též jednolůžkové. Jak koupelnu, tak i kuchyň 

jsem sdílela jen s vedlejším pokojem, což si nemohu vynachválit (očekávala jsem 

koupelnu i kuchyň pro celé patro). V rámci stravování nám byla zajištěna snídaně a oběd 

v „CAFE FLORA“ (http://www.cafeflora.pl/). Jídlo, stejně jako ubytování, jsem měla 

zahrnuté v stipendiu, takže mě vůbec nic nestálo. Kupovat jsem si musela pouze večeře, 

ale i na ty jsme od kurzu dostali peníze. Takže vlastní peníze jsem vynaložila jen na své 

soukromé nákupy. 

Kurz polského jazyka byl opravdu intenzivní. V pracovním týdnu jsme měli vždy 

každý den několik hodin polského jazyka, historie a kultury. Byl zařízen program též na 

víkendy, který zahrnoval prohlídku města s průvodcem, návštěvu zoologické i botanické 

zahrady, plavbu na lodi po Odře, prohlídku Haly Stulecia (http://halastulecia.pl/) i 

synagogy (Synagoga Pod Białym Bocianem). 

V rámci kurzu byl přichystán i večerní program – kino pod hvězdami, večer talentů, 

zpívání polských písní anebo večer národností, kde každý mohl představit svou zem. Byl 

ale i dostatek volného času si jen tak vyjít samostatně projít město a ochutnávat polské 

speciality. 

Celkově hodnotím tento letní kurz velice kladně. Odnesla jsem si z něj skvělé zážitky, 

poznala spoustu nových lidí a zlepšila své jazykové znalosti. Vřele doporučuji! 
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