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Tato zpráva doplňuje závěrečnou zprávu studenta UP zadanou do databáze IRIS (Integrated 
Reporting for International Students). Slouží k zodpovězení otevřených otázek v případě, že 
zpráva zadaná prostřednictvím IRIS byla vyplněna v jiném než anglickém jazyce. Pokud se 
k některé otázce chcete vyjádřit podrobněji, použijte samostatný list. 
 
 
 
Jméno Studenta: Nikola Krupková, Jana Fischerová, Magdaléna Žaloudíková, Sabina 
Číhalová 
Vysílající katedra: Katedra slavistiky 
Hostitelská škola: Něvský institut jazyka a kultury 
 
 
 
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.: 
Studentům, kteří byli katedrou vybráni na studijní pobyt, bychom jako první určitě 
doporučily zjištění informací o vízu (cena, vízová centra,…), protože je zapotřebí se předem 
objednat. Vízum pro studenty je zdarma. My bychom doporučily vízové centrum v Brně (na 
Hlinkách), kde se sice platí zprostředkovatelský poplatek 200 Kč, ale jsou velmi ochotní a 
není problém se objednat den předem.  
Letenky by si měli koupit co nejdříve, protože se cena odvíjí od data koupě letenky. My jsme 
kupovaly letenky přes portál ČSA a přes AEROFLOT, protože ne všechny jsme letěly ve 
stejnou dobu a ze stejného místa, ale kamarádka našla i levnější, ale neověřený portál. Pokud 
se podaří najít levnější letenku na dřívější datum, než je plánovaný výjezd, katedra umožňuje 
vystavení zvacího dopisu, tudíž i víza, na dřívější datum.  
Od školy jsme dostaly kontakt na koordinátorku tamní školy (Valerii), která byla po celou 
dobu našeho pobytu k dispozici a kdykoliv jsme se na ni mohly s jakýmkoliv dotazem 
obrátit. 
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Informační materiály o cílové zemi či místě studia, jsme si musely najít samy, od spolužáků, 
kteří již s naší katedrou vycestovali. Po příletu se studenti nemusí bát, protože je na letišti 
vždy čekají ruské studentky, dovedou je do místa bydliště a poskytnou plno užitečných 
informací. 
Jak žádat o přijetí se studenti dozvědí ze stránek fakulty, je zapotřebí vyplnit několik 
dotazníků a především napsat motivační dopis. Kdyby někdo neměl vyřízený pas předem, 
tak to není problém a katedra počká se zvacím dopisem. Pro ten je totiž zapotřebí číslo pasu. 
Takže pokud někdo uvažuje o pobytu v Rusku, ale pas zatím nemá, stačí si ho vyřídit, až 
když se dozví, že ho vybrali. 
Peníze, které jsme dostaly od školy, jsme využily na letenky, ubytování a dopravu ve městě. 
Víza a letenky jsme si musely zařídit samy, ale ubytování nám zajistila Valerie, podle 
cenové kategorie, kterou jsme navrhly. 
Co se týče měny, je dobré mít do začátku několik set rublů v hotovosti (my jsme si vyměnily 
10 tisíc korun, abychom hned po příletu mohly zaplatit ubytování a dopravu), poté jsme 
měly s sebou eura, které jsme měnily ve Sberbank (bance, která byla v Petrohradu na 
každém rohu) nebo ve směnárně, ale také jsme hodně využívaly platbu kartou.   
 
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ 
na hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.): 
Je dobré se připravit na to, že metro je neustále přeplněné a někdy vám lidé nedovolí ani 
vystoupit. Pravidlem je i předbíhání, několikrát se nám stalo, že jsme přišly první, ale 
nastupovaly až poslední. I když se nám zdálo, že je metro plné, nebyl to pro ně žádný 
problém a dalších asi 20 lidí do vagónu přistoupilo (natlačilo se). Kromě metra je zde 
spousta možností dopravy, jako např. autobusy, maršrutky a velmi oblíbené je také cestování 
lodí po řece Něvě i po moři. Překvapilo nás velmi dobré značení ulic a tras metra, a když 
jsme někdy zabloudily, tak nám vždy místní ochotně poradili správnou cestu. Upozornily 
bychom především na to, že je normální, že Rusové chodí neustále pozdě, dokonce i výuka 
začíná o 15 minut později, než je oficiálně napsáno. Také nás velmi překvapil život místních 
starých lidí, kteří zde velmi často žebrají, protože mnohdy nemají peníze ani na základní 
potraviny. 
Rozhodně bychom doporučily návštěvu divadla (my jsme si vybraly balet, který se nám moc 
líbil; lístek nebyl na české poměry vůbec drahý, stál 600 Kč), muzeí (kromě Ermitáže a 
Státního muzea je zde spousta menších zajímavých muzeí, např. Muzeum Blokády nebo 
muzeum, ve kterém byl ukázán život socialistického člověka). Z památek se nám nejvíce 
líbil Smolný monastýr, který jako jeden z mála není v centru města, ale stojí za to. Poté byl 
velmi pěkný Isakijevský chrám. Kromě památek v centru můžeme doporučit i výlety po 
okolí do nedalekých měst, např. Petěrgof, Kronštadt, Puškin, atd.. Také jsou v Petrohradu 
krásné parky a pláže.  
Naše jazyková výbava byla dostačující, i když jsme se na pobyt nijak nepřipravovaly, vždy 
jsme se domluvily.  
Ještě jeden praktický tip na závěr, je poměrně užitečné si hned po příjezdu koupit ruskou 
SIM kartu. U společnosti Beeline vyšlo pořízení na 250 rublů s tím, že se ty peníze převedly 
jako kredit a každý den strhávali 13,33 rublů za poskytované služby (350 volných minut, 300 
volných SMS a 12 GB internetu). Za měsíc používání vyšlo na nějakých 130 korun. 
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3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek 
atd. na domácí a na hostitelské instituci: 
Škola se před naším příjezdem musela přestěhovat do provizorního prostoru, ale kvalitu 
výuky to nijak nenarušilo. Není rozdělena na fakulty a katedry, ale pouze na pár oborů.  
Vyučující se nám věnovali, dokonce se nám stalo, že jsme ve třídě byly samy a i přesto 
výuka proběhla a vyučující nám přizpůsobila probíranou látku. Čekaly jsme, že se bude ve 
škole vyučovat především ruština, ale převažovaly spíše předměty anglické, protože se kvůli 
stěhování neotevřel první ročník. Což nás velmi mrzelo, protože jsme myslely, že budeme 
studovat převážně ruský jazyk a tím si doplníme své vědomosti. Předměty jsme si mohly 
vybrat samy z kteréhokoli ročníku a oboru podle našich preferencí. Pro nás nejvíce zajímavý 
byl předmět s názvem Anglická fonetika, která pro nás byla jak velmi zábavná, tak i užitečná 
a my měly vždy jen ty nejlepší dojmy. 
 
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: 
Pobyt splnil naše očekávání. Především jsme měly možnost poznat ruskou kulturu, která se 
v určitých oblastech od té naší velmi liší, dále kuchyni a povahu tamních obyvatel. Na 
frekventovanějších místech je potřeba si dávat pozor na své věci, protože zloději vykonávají 
své řemeslo ve dne i v noci. Velmi přínosná byla komunikace s rodilými mluvčími a celkové 
bližší poznání tohoto města, které je velmi bohaté svou válečnou historií a kulturou. Velmi 
nestálé je zde i počasí. Často se stává, že je na začátku dne krásně, proto se oblečete podle 
momentálního počasí, ale během hodiny se může vše změnit a z krásného jarního dne se vše 
vrátí zpět do chladného, zimního období.  
 
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete: 
Díky finančnímu příspěvku jsme měly možnost vycestovat do země, která si vízem jako 
jedna z mála hlídá své území, a proto není až tak jednoduché se do ní dostat. Petrohrad je 
dodnes kulturním střediskem celostátního významu s mnoha památkami zapsaných do 
seznamu Světového dědictví (UNESCO) a je také jedním z nejdůležitějších ruských přístavů. 
A my jsme měly možnost se stát na měsíc jeho „obyvatelkami“. Poznaly jsme ho také z jiné 
než turistické stránky.  
Hostitelská škola nám poskytla studentskou kartičku, díky které jsme měly skoro všechny 
vstupy do muzeí, na památky a kulturní akce výrazně zlevněné či zdarma. Vtipné bylo, že 
studenti VŠ platili méně, než žáci ZŠ. Byl možný i zlevněný vstup na ISIC, ale cena pro 
zahraniční studenty a ruské a běloruské studenty se výrazně liší.  
 
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit? 
Žádná  
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