
 

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): Uniwersytet Wrocławski, 
Instytut Historii Sztuki 

 

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? 

Stipendium mi doporučila kolegyně, s níž jsem na pobyt jela (1. září – 30. listopadu). Před 
příjezdem do Wrocławi jsme musely zařídit ubytování na 3 měsíce (nakonec jsme zvolily 
soukromý byt přes Airbnb), zdravotní pojištění, jízdenky a další formality mezi 
univerzitami. Vyřizování trvalo nějaký čas, ale nebylo složité. 

 
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.  

Můj pobyt byl ve formě samostudia (Ph.D. badatelský výzkum), proto jsem čas trávila 
především v univerzitní knihovně. Postupně jsem navštívila téměř všechny místní 
kulturní instituce či památky (některé dokonce vícekrát) a také hodně cestovala. Můj 
supervizor byl neobyčejně milý a vstřícný, měla jsem s ním několik schůzek, kdy mi dával 
různé tipy na literaturu, ale i obecné rady pro psaní vědeckých prací apod. Na konci 
pobytu jsem pak na půdě hostitelské katedry přednesla příspěvek, v němž jsem přiblížila 
výsledky svého dosavadního bádání. Všichni akademičtí pracovníci, s nimiž jsem měla 
možnost se zde setkat, byli opravdu přátelští a podporující. 
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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 tvořilo 9500 Kč měsíčně, což vystačilo ledva na ubytování. Nicméně zbytek 
výdajů jsem byla schopna uhradit z cestovního stipendia Masarykovy univerzity, které 
pokrylo další potřeby (zdravotní pojištění, cestovné, vstupy do institucí, registrace do 
knihoven apod.). Stipendium bylo vypláceno na bankovní účet, vše proběhlo bez 
problémů. 
 

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

Jela jsem vlakem (spoj Brno-Ostrava-Katovice-Wrocław), jízdenku jsem koupila online 
přes web ČD (doporučuji objednat alespoň s týdenním předstihem). Wrocławská 
univerzita nám nabídla možnost ubytování, ale měly jsme již zařízený byt, takže jsme této 
nabídky nevyužily. 

 
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?  

Pobyt byl nad očekávání skvělý, vůbec se mi nechtělo zpět! Podařilo se mi nashromáždit 
velké množství literatury a archiválií k mému výzkumu, cestovala jsem, oprášila jsem si 
po letech polštinu, objevila spoustu nevšedních míst a seznámila se se zajímavými lidmi. 
Oproti původnímu plánu jsem nakonec jela i do Varšavy, protože jsem v průběhu bádání 
zjistila, že potřebuji navštívit tamější muzeum.  
Celkově pobyt hodnotím 100/10! ���� 
 

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

 

 


