
 

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: 4 měsíce 

Hostitelská instituce (název VŠ/instituce, fakulta, katedra/ústav): Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa 

 

 

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 možnostech studijního výjezdu do Polska jsem uvažovala již dlouho – potřebovala 
jsem si rozšířit vědomosti a získat přístup k vědeckým kapacitám, které se zajímají o můj 
obor. Přesto že jsem se rozhodla poměrně pozdě, pracovníci AIA mi všestranně 
pomáhali a motivovali k tomu, abych výjezd realizovala. Veškeré administrativní 
záležitosti bylo možné vyřešit v průběhu několika dnů. Z polské strany jsem také měla 
veškerou podporu a byla mi nabídnuta pomoc. 

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.  

Stanovila jsem si poměrně náročný badatelský program a některé výstupy jsem 
si naplánovala realizovat již v průběhu stáže. Kromě studia a konzultací s odborníky jsem 
připravila dvě vystoupení na konferencích, kterých jsem se aktivně účastnila. Hostitelská 
instituce si přála také odborné přednášky pro členy Institutu a studenty, které jsem 



Akademická informační agentura | Závěrečná zpráva ze stipendijního pobytu | ID: 17135 

 2 | 2 
 

realizovala. V době stáže jsem také recenzovala články pro vědecký časopis zdejší 
univerzity. 

Po celou dobu stáže jsem měla kontakt s mým garantem, který se mi věnoval, pomáhal 
zařídit vstupy do knihoven a konzultace s odborníky. 

Univerzitní knihovna nabízela vše, co jsem potřebovala, pouze systém práce ve studovně 
byl trochu nepřehledný, ale bylo možné si s tím poradit. 

 

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?  

Výše stipendia v podstatě pokryla moje potřeby – skromné ubytování, stravu 
a knihovnické služby. Další výdaje (kultura, cestování) jsem pokryla z vlastních zdrojů. 

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

Použila jsem dopravu autobusem. S ubytováním mi poradil můj garant stáže.  

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?  

V rámci stáže jsem plánovala především studium v knihovnách a konzultace – toto jsem 
zrealizovala. Kromě výše zmíněných vystoupení na konferencích a přednášek jsem 
připravila i další dva odborné články, které jsou nyní v recenzním řízení. 

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

-- 

 


