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Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
Akademický rok 2022/2023 

 
 
Tato zpráva musí být předána Zahraničnímu oddělení Filozofické fakulty UP (dále jen ZO FF) po 
ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu j.horakova@upol.cz . Do 
předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  
 
Závěrečné zprávy, jejichž autoři a autorky souhlasili/y se zveřejněním, jsou k dispozici na 
internetové adrese https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/. 
 
 
Jméno a příjmení 
studenta/studentky: 

Zdeňka Peichl Kyselová 

E-mail: zdenka.peichlkyselova01@upol.cz 

Domácí VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci 

Domácí fakulta Filozofická fakulta 

Obor studia: Asijská studia 

Hostitelská země: Velká Británie 

Hostitelská VŠ: University of Sheffield 

Délka pobytu: 20 dnů 
 
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 ZO FF � 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 ZO FF po 
dobu pěti let od jejího odevzdání.         � ano � ne  

mailto:j.horakova@upol.cz
https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/
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Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu: 

 
• Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijního pobytu, o univerzitě či 

pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 
• Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – víza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 
• Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, možnost 

využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 
• Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba finanční 

zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 
• Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty a studentky, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní příležitosti, 
tipy na výlety) 

• S jakými problémy jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia 
• Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty a studentky) 
• Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 
• Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo facebookové 

fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 
Zprávu napište buď jako souvislý text nebo, potřebujete-li, odpovídejte na otázky. 

 
1) TEXT 

 
Pro svůj zahraniční pobyt jsem zvolila jednu z univerzit v Sheffieldu (Velká Británie), konkrétně 
The University of Sheffield. Vybrala jsem na základě doporučení doc. Jana Sýkory a také na 
základě vlastní preference. Jeden z profesorů – Hugo Dobson, který působí na oddělení 
východoasijských studií (School of East Asian Studies) je autorem několika knih, z nichž jsem 
čerpala a dosud čerpám ve svém studiu. 
Zvolila jsem kratší výzkumný pobyt na 3 týdny, což se mi zdálo jako dostatečná doba pro 
prostudování u nás nedostupných zdrojů a literatury a pro navázání kontaktů a konzultace 
s odborníky z univerzity. Příště bych zvolila alespoň jeden měsíc. Byť byl pobyt krátký, několik 
dnů trvalo, než se vyřešily některé administrativní záležitosti. Přesto hodnotím celý pobyt velmi 
pozitivně. Osobně se domnívám, že právě osobní konzultace (s prof. Dobsonem jsem se setkala 
třikrát) byly tím nejcennějším. 
Sheffield je velmi studentské město, atmosférou trochu připomíná Olomouc. Jen pár zastávek 
autobusem se nachází nejstarší národní přírodní park Anglie – Peak District. Protože univerzita 
nabízí ubytování na kolejích pouze pro dlouhodobé studenty, zajistila jsem si ubytování přes 
AirBnB, což nakonec finančně vyšlo srovnatelně. 
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2) DOTAZNÍK 

 
(délka odpovědí – dle vlastního uvážení) 
  
1. Co byste doporučil/a studentům, kteří plánují studijní pobyt v zahraničí s ohledem na 
informační materiály o cílové zemi či místě studia, finanční podporu, jazykovou přípravu, 
postup, jak žádat o přijetí apod.: 
 
V prvé řadě doporučuji důsledně prozkoumat internetové stránky vybrané univerzity. Velmi často 
mají univerzity jasně danou politiku přijímání zahraničních studentů na různé typy pobytů. V mém 
případě se jednalo pouze o krátký výzkumný pobyt, ale i přesto mi webové stránky univerzity 
poskytly všechny základní informace, které jsem potřebovala získat k tomu, abych pobyt byla 
schopná zrealizovat. 
V případě výzkumného pobytu je potom druhým krokem důsledně prozkoumat, zda na dané 
univerzitě působí profesoři, kteří by mohli přispět ke znalostem s ohledem na konkrétní zaměření. 
Nejlepší je potom oslovit buď vedoucí vybrané katedry nebo přímo profesora ohledně konkrétních 
představ ohledně pobytu. 
 
Británie je celkově o něco dražší, hlavně co se týče dopravy. Je tedy potřeba počítat s výdaji nad 
rámec finanční podpory z programu mobility. Pokud se ale dobře plánuje a omezí se zcela zbytné 
výdaje, pak se nejedná o nic nezvladatelného.  
Angličtina je samozřejmostí. Univerzita požaduje pro přijetí certifikát z AJ ideálně IELTS na 
úrovni 7,5 (C1). 
 
 
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ na 
hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.): 
 
Co se týče Velké Británie, rozdíly nejsou nikterak zásadní. Angličtina je ale samozřejmost. S čím 
jsem ale zezačátku trochu bojovala, byla byrokracie. I na takto krátky pobyt bylo nutné projít 
procesem registrace, který byl poměrně dlouhý a neobešel se bez problémů. Naštěstí se vše 
vyřešilo. 
 
V Anglii je v současnosti potřeba počítat s problémy ve veřejné dopravě. Často dochází ke stávkám 
a dopravní společnosti nemají dostatek zaměstnanců, v důsledku čehož mívají vlaky zpoždění nebo 
jsou dokonce úplně zrušené. 
 
 
 
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek atd. na 
domácí a na hostitelské instituci: 
 
V rámci pobytu jsem nenavštěvovala žádný konkrétní kurz, ale docházela jsem na konzultace, které 
probíhaly k mému překvapení velmi neformálně a na přátelské rovině. Co jsem se dozvěděla 
ohledně doktorských programů, studium probíhá dost podobně jako v Česku. 
 
 
 
 



Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

4. Jaké závěry můžete vyvodit z absolvování studijního pobytu v rámci programu mezinárodní 
mobility.  Splnil pobyt Vaše očekávání. Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy. Co 
jiného kromě akademického přínosu Vám pobyt dal: 
 
Jsem moc vděčná, že jsem si mohla vybrat jak délku výzkumného pobytu, tak i cílovou univerzitu. 
Oceňuji především fakt, že jsem nemusela navštěvovat konkrétní kurzy, ale mohla jsem se plně 
věnovat práci na dizertaci s pomocí velmi dobře vybavené knihovny a bohaté databáze 
elektronických zdrojů specializovaných na studium Asie. Zároveň konzultace s odborníky na 
vybrané téma mi přinesla skvělé poznatky a pomohla mi posunout se v psaní dizertační práce 
dopředu. 
 
Jak jsem uvedla výše, zezačátku jsem se potýkala s problémy kolem registrace, bez které bych 
neměla přístup do databází a do knihovny. Došlo k nějakému omylu na straně školy a trvalo 
několik dnů, než se problém vyřešil. Vše ale nakonec dopadlo dobře. 
 
Hlavní neakademický poznatek je, že lidé v Anglii bývají neuvěřitelně přátelští a ochotní pomoci. 
Na odpověď na email jsem obvykle nečekala déle než den. 
 
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete: 
 
Možnost vybrat si univerzitu a délku pobytu dle vlastních potřeb. 
 
 
 
 
 
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit? 
 
 
Některé kroky kolem uznání předmětu „Zahraniční zkušenost“ mi nebyly zcela jasné. Ale jinak je 
celý proces od podání přihlášky až po samotný výjezd velmi jednoduchý. 
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