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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: Valovy@seznam.cz 

Domácí VŠ: Univerzita Pardubice 

Domácí fakulta: Fakulta filozofická 

Obor studia: Historie 

Hostitelská země: Polsko 

Hostitelská VŠ: Uniwersytet Wrocławski 

Délka pobytu: 5 týdnů 

 

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 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy ano 

 

 

Zahraniční pobyt: Jsem studentem doktorského studia a ve své disertační práci se zabývám 

historií Slezska. Univerzitu ve Vratislavi jsem si vybral jako domovskou instituci pro můj 

pobyt, jehož cílem bylo zejm. bádání v tamním Archiwum Państwowym a rovněž studium 

sekundární literatury a starých tisků v univerzitní knihovně. Pobyt ve Vratislavi jsem rovněž 

využil k cestám do archivů v okolních městech. 

 

Před odjezdem: Jelikož jsem se chystal do Polska, nebylo třeba vyřizovat víza. Co se týče 

administrativních záležitostí (ať už na polské nebo české straně), myslím, že jejich rozsah byl 

v rozumné míře a vše proběhlo bez potíží. Dopravit se do Vratislavi je možné jak vlakem 

s ČD, tak i nově autobusy společnosti RegioJet. Zvolil jsem autobus, neboť cesta tak trvala 

kratší dobu a z mého pohledu byla i pohodlnější. Mezi oběma možnostmi nebyly velké 

cenové rozdíly, obojí se pohybovalo v ceně cca 300 Kč. 

 

Ubytování, stravování, doprava: Ubytování jsem zvolil na kolejích, neboť se jednalo o 

nejvhodnější možnost v případě mého 5-ti týdenního pobytu. Cena sice vyšla více méně 

nastejno jak v soukromém sektoru, tam ale spíše nabízeli ubytování min. na celý semestr, 
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v čemž jsem byl znevýhodněn. Ubytování mě vyšlo cca na 3500 Kč. Na kolejích, na kterých 

jsem byl ubytován, byly dvoulůžkové pokoje s klasickým vybavením (stůl, židle, skříň, 

postel, polička, regál) a dokonce i s malou ledničkou. Kuchyňka byla společná na patře. Na 

patře byly i společné sprchy a záchody, překvapivě neoddělené na mužskou a ženskou část. 

Menší potíže byly s připojením k internetu neboť wifi nefungovala vždy, takže bylo potřeba 

připojit se přes kabel. Ale v době mého pobytu zrovna probíhaly práce na internetové síti, 

takže se problémy vyskytovaly i tak. Poněkud problémová byla před odjezdem i domluva se 

správou kolejí, neboť jsem se od nich nedozvěděl žádné konkrétní informace o ubytování 

s tím, že se vše dozvím až na místě po příjezdu. Doprava po městě byla bezproblémová, lze 

totiž využít několika prostředků. Výhodou bylo, že se v autobusech či tramvajích nacházely 

automaty, ve kterých se daly zakoupit a zaplatit jízdenky kartou. Kromě klasické městské 

dopravy je k dispozici i cenově výhodný systém půjčování městských kol: 

https://wroclawskirower.pl 

 

Finance: Finanční rozpočet na měsíc byl 8 000 Kč, které mi přišly před odjezdem na můj 

účet. Z kolejí se dalo dojít pěšky do centra do 30 minut nebo se mohla využít zmíněná kola, 

takže doprava po městě tak vyšla levně. Domnívám se tedy, že se jedná o dostačující částku, 

avšak v případě volnočasových aktivit či cestování je určitě třeba mít v záloze i soukromé 

prostředky. 

 

Volný čas: Domnívám se, že každý si najde vlastní způsob, jak strávit volný čas ve městě. 

Možností je určitě několik, ať už se jedná o plavby po řece, návštěvy památek či muzeí a 

galerií. 

 

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

další komentáře a doporučení: S žádnými zásadními problémy jsem se během příprav 

nesetkal. Nejtěžší asi bylo ze začátku získat akceptační dopis od univerzity, proto doporučuji 

začít tuto „položku“ vyřizovat co nejdříve. Během pobytu jsem následně na žádné potíže 

nenarazil. Určitě bych ale doporučil mít alespoň základní znalost polského jazyka, resp. 

zúčastnit se 2-týdenního jazykového kurzu pořádaného univerzitou před začátkem semestru. 

Kurzu jsem se sice nezúčastnil, neboť se sám polsky poměrně dobře dorozumím, protože 

docházím na soukromé lekce polského jazyka. A druhým důvodem, proč jsem kurz 

nenavštěvoval, byl i můj pobyt, který trval pouhých 5 týdnů. Nemohu tedy zhodnotit jeho 

přínos, ale pro samotný pobyt je znalost polštiny a možnost se jí domluvit nespornou 

výhodou. 

 

Celkové hodnocení: Pobyt byl pro moji dizertační práci nesporně přínosem. Měl jsem 

možnost prostudovat zásadní materiály pro moji práci jak v archivu, tak i v knihovně. 

Příjemným bonusem byl pobyt ve Vratislavi, kterou řadím k jedněm z nejhezčích polských 

měst a rovněž i její obyvatelé jsou velmi příjemní a milí. V neposlední řadě jsem měl možnost 

prohloubit a zlepšit své znalosti polského jazyka. Zahraniční pobyt/stáž proto velice 

doporučuji (ať už ve Vratislavi nebo na jiné univerzitě), neboť se jedná o výtečnou zkušenost. 
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