
 

Závěrečná zpráva 
ze stipendijního pobytu 

 

Informace o stipendijním pobytu 

Cílová země: Polsko 

Pobyt zahájen v akademickém roce:  2021/2022 

Účastník: ☒ student    ☐ pedagog 

Druh pobytu:  studijní pobyt 

Délka pobytu: 3 měsíce 

Hostitelská instituce (název VŠ/instituce, fakulta, katedra/ústav): Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

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? 

O stipendiu jsme se dozvěděla z webových stránek Domu zahraniční spolupráce a jejich 
propagačních materiálů. Zvolila jsem si stipendium NAWA, které je zaměřené na pobyty v Polsku, 
jelikož pro mě tato země byla významným bodem ve výzkumu pro disertační práci. Na stipendiu 
mě nadchlo, že není příliš zatížené administrativou a je zde možnost individuální volby délky 
pobytu. 

Pro úspěšné získání stipendia bylo nutné vyplnit přihlášku, získat zvací dopis z hostitelské 
instituce, doložit své vzdělání diplomem a přiložit svůj životopis. Dále jsem si zařizovala i podporu 
na své domácí univerzitě, proto jsem ještě potřebovala Learning Agreement a vyplněnou žádost 
vč. kalkulace pobytu. A z těch běžných cestovních formalit už jen zařídit pojištění, ubytování 
a cestu. 

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.  

V průběhu pobytu jsem se věnovala asi třem hlavním aktivitám – terénní výzkum, získávání 
literatury a polštině. Potřebovala jsme pro svou disertační práci navštívit mnoho míst a Wrocław 
byla skvělým výchozím bodem. Rovněž je zde skvělá univerzitní knihovna (nejen ve Vratislavi, 
ale také v Krokově, Varšavě nebo Poznani) a pak také Ossolineum. Pobyt jsem zakončila 
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přednáškou na hostitelské instituci. Všichni na mě byli neuvěřitelně milí a přátelští. Nic nebyl 
problém zařídit a každý s kým jsem se v rámci pobytu setkala, byl velmi ochotný. 

 
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?  

Můj pobyt byl financován stipendiem NAWA, které mi bylo vyplaceno jednorázově na účet 
prostřednictvím MŠMT. Hodně jsem cestovala a věděla jsem, že by mi stipendium vše určitě 
nepokrylo, proto jsem využila i stipendium FF Masarykovy univerzity na podporu doktorské 
mobility. 

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

Na začátku a konci pobytu jsem se dopravovala vlastní autem, jelikož jsem měla poměrně dost 
věcí, a tak to bylo rozhodně jednodušší. Ale následně jsem na cesty po Polsku využívala převážně 
vlakovou dopravu v kombinaci s autobusy. Ubytování jsme si našly s kolegyní samostatně, 
vybraly jsme si byt před Airbnb, který jsme měly pro sebe. Univerzita nám chvíli před příjezdem 
nabídla možnost ubytování, ale už jsme měly vše zařízené a myslím si, že to bylo pro nás tímto 
způsobem i pohodlnější. 

 
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?  

Celkově pobyt hodnotím jako velmi prospěšný, a to z mnoha různých úhlů pohledu. Podařilo 
se mi realizovat většinu cest, které jsem měla ve výzkumném záměru, a také mnoho dalších, které 
jsem v něm ani neměla :D Díky tomu jsem získala mnoho materiálu pro disertační práci. Stejně 
tak tomu bylo s knihovnami, přičemž nejlépe se mi pracovalo v Krakově a Vratislavi v univerzitních 
knihovnách. Dále jsem se výrazně posunula v aktivní znalosti polského jazyka, na začátku pobytu 
jsem za sebou měla dva semestr polštiny, ale nebyla jsem moc schopná komplexnější 
komunikace či porozumění, což se velmi rychle změnilo a jsem za to velmi ráda.  

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

-- 

 


