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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 
https://www.dzs.cz/vyhledavac‐stipendii/akademicka‐informacni‐agentura. 

 
 

Jméno a příjmení studenta:  Mgr. Jakub Strýček 

E‐mail:  kuba.strycek79@gmail.com 

Domácí VŠ:  Slezská univerzita v Opavě/Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Domácí fakulta:  Ústav historických věd/Katedra bohemistiky 

Obor studia:  Historie se zaměřením na české a československé 
dějiny/Česká literatura (doktorské studijní 
programy) 

Hostitelská země:  Polsko 

Hostitelská VŠ:  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Délka pobytu:  1. 1. 2022 – 28. 2. 2022 

 
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 a uchazečkám o stipendijní 
pobyt v zahraničí. 
 
Souhlasím  s uveřejněním  této  zprávy  nebo  její  části  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 
Souhlasím s tím, aby zpráva byla uchována  
pro potřeby MŠMT a AIA DZS po dobu pěti let od jejího odevzdání.   ☒ ano    ☐ ne 
     

Text zprávy: 

V rámci programu AIA  jsem  absolvoval  studijní pobyt  (od  1.  1.  2022 do  28.  2.  2022) na  Katolické 
univerzitě  Jana Pawla  II.  (Katolicki Uniwersytet  Lubelski  Jana Pawła  II) v Lublinu, konkrétně pak na 
pracovišti Międzynarodowego Ośrodku Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy 
Środkowej  i  Wschodniej  pod  vedením  prof.  Sławomira  Jacka  Żurka.  Studijní  pobyt  jsem  využil 
především k bádání v archivech a institucích v (např.: AP Lublin, IPN Lublin, APM Majdanek ad.), v nichž 
se nacházejí významné a potřebné materiály pro mou disertační práci v rámci studia na ÚHV FPF SU 
Opava).  Co  se  týče  univerzitního  pracoviště,  pravidelně  jsem  absolvoval  konzultace  s panem  prof. 
Żurkem, které pro mě byly velkým přínosem. Získal  jsem velké množství poznatků, které využiji při 
psaní  disertační  práce  v rámci  studia  na  KB  FF  UP  Olomouc.  Svůj  pobyt  jsem  využil  i  k bádání 
v knihovnách, účastnil jsem se různých kulturních akcí a hodně cestoval. 



Všechny potřebné  formality  jsem  vyřídil předem. Do  Lublinu  jsem  jezdil buďto přímo  z Olomouce, 
s přestupem ve Varšavě, nebo také z Opole, města, které se nachází asi 60 km od bydliště mých rodičů. 
Cenově vycházela  lépe cesta z Opole, odkud  jezdí  i přímý spoj do Lublinu. Pokud si budete  jízdenky 
z území České republiky do Polska kupovat na internetu, vyplatí se koupit pro český úsek cesty jízdenku 
na idos.cz, pro polský pak přes pkp.pl.  

Po  celou  dobu mého  studijního  pobytu  jsem  byl  ubytován  na  kolejích Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie, konkrétně pak v Domu  studenckim nr. 2 na adrese Witolda Chodźki 9. Zde  jsem bydlel 
z toho důvodu, že jsem si požádal o možnost ubytování později, a tak již zbývala místa pouze na UM 
Lublin. S ubytováním jsem byl však spokojen. Bydlel jsem samostatně v pokoji pro dva, koupelna byla 
společná  pro  4  pokoje,  cenově  to  vycházelo  669  zł/měsíc.  Pokud  si  však  požádáte  o  ubytování 
s předstihem, zcela jistě nebude problém sehnat volný pokoj v rámci KUL či UMCS (Uniwersytet Marii 
Curie‐Skłodowskiej). Samozřejmě existuje možnost ubytování  i v bytech, není problém najít aktuální 
nabídky na internetu. Co se týče stravování, častokrát jsem navštěvoval místní restaurace a poznával 
tak nová místa. V Lublinu je široké spektrum restaurací s orientací jednak na domácí, tak i na světovou 
kuchyni, a tak nebude mít problém si každý vybrat. Chodil  jsem také do místních menz, a to,  jak na 
KUL, tak na UMCS, kde se dá za přívětivé ceny velice dobře najíst. 

Stipendium mi bylo vyplaceno s mírným zpožděním, avšak jeho výše byla zcela dostačující a bezpečně 
pokrylo mé výdaje. 

Co se týče volného času, Lublin nabízí mnoho možností k jeho využití. Co se týče turistiky, za prohlídku 
stojí  zcela určitě  samotné město  (Stare Miasto,  Zamek  Lubelski,  Zalew  Zemborzycki, Muzeum Wsi 
Lubelskiej, Majdanek a mnoho dalších). Vřele mohu doporučit i výlety po celém lublinském vojvodství, 
mohu zde zmínit například Chełm, Kazimierz Dolny, Puławy, Włodawu, Zamość a další místa). Osobně 
jsem procestoval místa spjatá s tématem mé disertační práce v rámci studia na ÚHV FPF SU Opava,  
ve  které  se  zabývám  Židy  z Protektorátu  Čechy  a  Morava  v lublinském  distriktu  Generálního 
gouvernementu, byl  jsem tak například v těchto místech: Bełżyce, Chodel,  Izbica, Piaski, Poniatowa, 
Trawniki,  bývalých  nacistických  vyhlazovacích  táborech  v Bełżci  a  Sobiboru  ad.).  Přístupy  
do univerzitních knihoven, jak na KUL, tak na UMCS, jsou zcela bezproblémové, obě instituce jsou velice 
dobře vybaveny, v mém případě  zde byly  tituly, které  jsou u nás v českém prostoru, pokud vůbec,  
tak  velice  obtížně  dostupné.  V samotném  Lublinu  lze  využít  velkého  množství  různých  institucí,  
od knihoven až po muzea, město má rozhodně co nabídnout. Co se týče sportovního využití, chodil 
jsem pravidelně běhat, trénoval jsem s jedním místním fotbalovým klubem, existuje možnost zapojit 
se  do  sportovních  kolektivů  jak  v rámci místních  univerzit,  tak městských  klubů.  Jako  divák  jsem 
pravidelně navštěvoval zápasy místního ženského týmu Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin, který 
hraje  nejvyšší  soutěž  a  v tomto  ročníku  postoupil  i  do  vyřazovacích  bojů  v soutěži  EuroCup.  Jako 
milovník fotbalu můžu doporučit všem výlet do malého města Łęczna (asi 26 km od Lublinu), kde místní 
fotbalový tým Górnik hraje nejvyšší soutěž v Polsku (Ekstraklasa) a nejlevnější lístek lze zde koupit již 
od 15 zł! Za zmínku stojí  i překvapující fakt, že v relativně velkém městě, jako je Lublin (ok. 340 000 
obyvatel), nejlepší místní tým Motor, hraje 2. ligu, tedy až 3. nejvyšší polskou soutěž ve fotbale.  

Během mého pobytu jsem se nesetkal s žádnými problémy. Zcela určitě mi pomohl také fakt, že jsem 
již v Lublinu dříve studoval, a to od 2/2018 do 1/2019 na UMCS v rámci programu ERASMUS, a také to, 
že ovládám polský jazyk na velmi dobré úrovni, k čemuž mi jednak pomohl výše zmíněný pobyt a také 
další, který  jsem absolvoval od 9/2021 do 12/2021 v Centrum  im. Anielewicza WH UW ve Varšavě 
(program ERASMUS). 

Všem případným zájemcům o krátkodobý či dlouhodobý pobyt mohu Lublin srdečně a vřele doporučit, 
zcela určitě nebudete zklamáni. 

Pobyt  v rámci  programu  AIA  na  KUL  v Lublinu  celkově  hodnotím  velice  pozitivně.  Byl  přínosným  
pro výzkum  v rámci obou mých disertačních prací a doktorandských  studií. Bezpochyby pozitivním 
je i zlepšení mých jazykových kompetencí v polském jazyce. 


