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Text zprávy: 
V rámci čtyřměsíčního pobytu jsem se na vojenské technické akademii ve Varšavě 

účastnil výzkumu světového formátu, jehož výsledky jsem mohl prezentovat na vědecké 

konferenci v Dublinu a které jsou postupně publikovány v recenzovaných časopisech. 

Upevnila se již trvající spolupráce mezi našimi pracovišti. Mohl jsem také navázat nová 

zajímavá přátelství. 

Formalit před odjezdem bylo málo, víza nebyla potřeba, pojištění bylo levné, doprava 

také, a k tomu častá.  

Byl však velký problém s ubytováním na místě, neboť vojáci si rezervovali koleje pro 

sebe a pro další studenty již nebylo místo. Ač se lidé zodpovědní za zahraniční studenty 

snažili, zařídit ubytování nedokázali. Také nebylo snadné najít si na začátku 

akademického roku volný byt za rozumnou cenu se smlouvou jen na čtyři měsíce, každý 

raději upřednostnil dlouhodobé studenty. Nakonec jsem platil 5500 korun měsíčně za 

jeden pokoj v soukromém bytě blízko školy, lepší nabídky se začaly objevovat až ke konci 

mého pobytu.  

Většina financí tedy šla na zaplacení ubytování. Vše ostatní bylo v porovnání s Prahou 

srovnatelné, většinou trochu levnější. Přesto však poskytnuté stipendium nestačilo na 

zaplacení všech výloh, například i proto, že v areálu školy nebyla žádná studentská 

menza. Byla tam jediná školní restaurace nabízející obědy v přepočtu za sto korun, 

levnější bylo připravovat si vše sám. Měsíčně jsem utratil průměrně o 1500 korun více, 

než mi umožňovalo stipendium. 

V rámci volného času bylo málo akcí, které by organizovala škola pro své studenty ne-

vojáky. V blízkosti celého areálu však byly krásné velké lesy, chráněné krajinné oblasti a 

asi 6 km západně Kampinoski národní park. Díky tomuto umístění vojenského/školního 

areálu na samém kraji Varšavy zde byl čistý a příjemný vzduch a klid. Výlety na víkend 

se díky dobrému autobusovém spojení s celým Polskem a příležitostnému stopování dali 

podnikat jak na sever k Baltickému moři, do Gdaňsku či na hrad Malbork, tak na jih do 

Krakova nebo i do Zakopaného v Tatrách. Autobusová doprava je v Polsku (díky firmě 

PolskiBus) levná, i když ne zrovna pohodlná. Opačně je to s vlaky, které jsou často nové a 

příjemné, ale velmi drahé.  

S žádnými většími problémy jsem se po celou dobu pobytu nesetkal, snad kromě již 

zmíněného nedostatku ubytovacích kapacit v celé Varšavě na začátku školního roku. 

Určitě bych všem studentům doporučil, aby vyjeli raději na letní semestr, v zimě si najdou 

po odpadlých studentech ubytování snadněji. Z Varšavy je také snadné, levné a rychlé 

dostat se do Čech, takže je možné stěhovat se i na dvakrát, nebo v půlce pobytu odvést 

věci letní a přivést věci zimní. Polštinu se Čech naučí velmi rychle, a ač je Polsko kulturně 

podobné, i tak se ho vyplatí poznat, a k tomu je studijní pobyt perfektní. 

Pobyt v Polsku všem váhavým jednoznačně doporučuji, Varšava je krásná metropole, 

která skloubí moderní se starým, a MUT je skvělá škola, kde je díky vojsku vysoká 

pracovní morálka a dělá se tam mnoho dobrých věcí. Mám pocit, že jsem za čtyři měsíce 

udělal mnohem více výzkumu, než za předchozí dva roky na mé domovské fakultě. Pobyt 

mi dal nové nadšení a sílu věnovat se vědě i po dokončení studií, protože jsem viděl, že to 

může být zajímavé i zábavné.  

 



 

 



 


