
 

Závěrečná zpráva 
ze stipendijního pobytu 

 
 
 

Informace o stipendijním pobytu 

Cílová země: Polsko 

Pobyt zahájen v akademickém roce:  2022/2023 

Účastník: ☐ student    ☒ pedagog 

Druh pobytu:  výzkumný/přednáškový pobyt 

Délka pobytu: 1 měsíc 

Hostitelská instituce (název VŠ/instituce, fakulta, katedra/ústav): Akademia Sztuk 
Pieknych Wroclaw, Wydzial Rzezby 

 

 

1. Před odjezdem 
 Jak jste se o stipendijní nabídce dozvěděl/a, a proč jste si vybral/a toto stipendium? Jaké formality bylo třeba zajistit před 
odjezdem? - např. víza, pojištění, doprava. Jak náročné bylo administrativní zařizování pobytu? 

S nabídkou přišlo zahraniční oddělení Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. 

2. Průběh pobytu   
Jakým aktivitám jste se na zahraničím pobytu věnoval/a? - např. výuka, studium, praxe, výzkum, přednášky. S jakými 
podmínkami jste se setkal/a na hostitelské instituci? – podpora ze strany hostitelské instituce, kvalita výuky, podmínky 
pro studium (studenti) jako výběr kurzů, náročnost studia, přístup pedagogů apod., spolupráce s kolegy a supervizorem 
(akademici, vědečtí pracovníci), zařízení a vybavení hostitelské instituce – knihovny, studovny, laboratoře, služby aj.  

Během pobytu jsem se seznamoval s pracovištěm, jeho strukturou, a s jednotlivými 
kolegy. Během pobytu jsme společně připravovali výstavu s názvem Panta rhei, která 
představila stejnojmenné sympozium probíhající ve Zlíně již 14 let. Kurátorem jsem byl 
já, Magda Grzybowska a Marek Sienkiewicz, kolegové z polského pracoviště. Kromě toho 
jsme absolvovali návštěvu v sochařském centru v Morawie, zámečku v Horním Slezsku, 
kde plánujeme uspořádat společné sympozium česko-polské. V závěru pobytu jsem 
přednesl přednášku pro studenty i pedagogy s tématem sympozií a uměleckých kolonií. 
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3. Stipendium 
Jak byl váš pobyt financován? Pokrylo stipendium všechny vaše výdaje během pobytu? Využil/a jste kromě stipendia i jiné 
finanční zdroje? Jak bylo stipendium vypláceno?  

Stipendium MŠMT bylo vyplaceno na začátku pobytu a zdaleka nemohlo pokrýt náklady 
na měsíční pobyt. Podle platných směrnic nedostačovalo ani na diety (v Polsku 40€/den). 
Jeho výše byla na úrovni kapesného, jednalo se o 9500 Kč. V tomto smyslu jsou tato 
stipendia nepříliš pro zahraniční výjezdy důstojná a motivující. Většinu nákladů 
(ubytování, diety) přebírá vysílající organizace a sám účastník. 

4. Doprava a ubytování 
Jaký způsob dopravy do místa pobytu jste využil/a? Pomohla vám hostitelská univerzita se zajištěním ubytování?  

Volil jsem dopravu vlastním automobilem a ubytování jsem si sháněl sám. Ubytovací 
kapacity hostitelské instituce jsou dlouhodobě obsazeny ukrajinskými uprchlíky. 

5. Hodnocení pobytu  
Zhodnoťte celkový přínos pobytu pro vaše studium (studenti) nebo akademickou či výzkumnou činnost (akademici, 
vědečtí pracovníci)? Uskutečnil/a jste všechny aktivity dle vašeho studijního plánu nebo projektového či výzkumného 
záměru?  

Přínos pobytu je pro vztahy mezi oběma institucemi zásadní, nedostatečné finanční 
pokrytí ze strany MŠMT tomu nemohlo zabránit. Vlastní badatelské zisky byly velmi 
přínosné. 

6. Další komentáře 
V případě, že máte veřejnou fotogalerii, blog apod., a máte zájem o sdílení, uveďte prosím odkaz. 

--- 

 


