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Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
Akademický rok (2021/2022) 

 
 
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: 

Vilém Brunclík 

E-mail: vilembrunclik222@seznam.cz  

Domácí VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci 

Domácí fakulta Filozofická fakulta 

Obor studia: War and Peace s./Politická analýza a strategie 

Hostitelská země: Itálie 

Hostitelská VŠ: Università degli Studi di Milano 

Délka pobytu: 10.1. – 22.7. 2022 
 
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 

mailto:j.horakova@upol.cz
https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/
https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/
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Souhlasím  s tím, aby zpráva byla uchována pro potřeby ZO FF 
po dobu pěti let od jejího odevzdání.         � ano � ne  

         

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 

Strávil jsem v Miláně sedm měsíců tzn. od ledna do července. Studoval jsem na státní 
univerzitě UNIMI. Na Fakultě sociálních, politických a ekonomických věd jsem absolvoval 
kurzy napříč politologicky zaměřenými obory, jak v angličtině a italštině. Pracoval jsem na 
dvou projektech, které byly součástí kurzů a sbíral materiály na diplomovou práci.  
Před odjezdem jsem strávil hodiny zjišťováním všech náležitostí. Letenky jsem si koupil 
několik měsíců předem, kvůli cenám. Pojištění poskytla Olomoucká univerzita. Na různých 
stránkách jsem si našel informace o životě v Miláně – ceny, doprava po městě. Vízum není 
do Itálie potřeba, stačí občanský průkaz. Když jsem odjížděl, tak byla v platnosti různá 
covidová omezení, proto jsem musel jít před odletem na test a mít připravený Green Pass.  
Bydlel jsem na koleji, kterou mi poskytla Milánská univerzita. Kampus kde jsem byl 
ubytovaný, má pokoje pro dvě osoby či pro jednu. Pokoje jsou velmi dobře vybaveny. Úklidy 
provádí úklidová služba. Je zde velká kuchyně a jídelna, takže jsem si každý vařil. Byla zde i 
možnost jít do menzy, ale tu jsem nevyužil ani jednou.  
Stipendium Erasmus přišlo včas a i druhá platba, jelikož jsem musel prodlužovat. Velkou 
část jsem pokryl vlastními náklady. Milán je velmi drahé město, ale pokud bych chtěl žít 
pouze ze stipendia, tak i to je možné. Nepředvídané náklady jsem měl jen na začátku, kdy 
jsem si musel koupit věci na vaření, protože v kampusu žádné erární nejsou.  
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Ve volném čase jsem poznával zajímavá místa jak v Miláně, tak v Itálii. Chodil na různé akce 
s přáteli. Univerzita pořádala každý týden nějaké akce, jako sportovní utkání atd. Knihovny 
univerzity se nachází po celém městě a byly volně přístupné. Zejména v letních měsících, 
kdy byly klimatizovány se stávaly „útočištěm před horkem“ při studiu na zkoušky. Okolí 
Milána je velice pěkné na výlety, jsou zde hory a jezera. Moře je také relativně blízko, dvě 
hodiny vlakem do Janova.  
Setkal jsem se s problémy jedině v případě komunikace, nepochopení či nedostatku 
informací ze strany obou univerzit. Jinak s žádnými dalšími. 
Pro ostatní studenty mám několik tipů: pokud se chystají do Itálie, tak ať si vyřídí tzv. Codice 
fiscale. Bez nějž je nemožné navštívit některé muzea či památky a zařídit si kartu na MHD. 
Je potřeba pouze vyplnit žádost, poslat naskenované identifikační dokumenty příslušnému 
úřadu (Agenzia delle Entrate) a přijde vám Codice fiscale. Pokud přijedete na stejný kampus 
jako já, přivezte si věci na vaření. V zimě je zde velká zima a v létě zase horko, takže 
doporučuji si vzít na zimu a jaro teplé oblečení. Během jara můžete jet domů si obměnit 
šatník. Ve škole se absence nehlídají, nicméně pokud zmeškáte pár hodin, tak můžete mít 
velké problémy při zkouškách.  
Pobyt na Erasmu zlepšil moje komunikační schopnosti v italštině, posunul jsem se o několik 
úrovní dopředu. Dále jsem díky různým kurzům přečetl spoustu zajímavé literatury spojené 
s mým studiem, našel články vhodné k mojí diplomové práci.  
 
2) DOTAZNÍK 

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.: 
 
Určitě ať si pořádně zjistí všechny informace na stránkách svojí školy a té přijímající. Dá to 
hodně práce a zabere spoustu času, ale zabrání či minimalizuje nepříjemnosti plynoucí 
z nedostatečné informovanosti. Dále nepodceňovat jazykovou přípravu a přijet s dobrou 
znalostí alespoň angličtiny, nicméně doporučuji znát i jazyk cílové země. 
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ na 
hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.): 
 
Na Univerzitě v Miláně není potřeba znalost italštiny, jelikož univerzita nabízí řadu kurzů 
v angličtině napříč v oborech. Nicméně pro život v Itálii doporučuji alespoň minimální 
znalost jazyka. Ne všichni totiž anglicky umějí. Severní Itálie je velmi podobná Česku 
v životním stylu, takže studenti se nemusí nijak zvlášť dlouho adaptovat. 
 
 
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek atd. 
na domácí a na hostitelské instituci: 
 
 
Hlavní rozdíly byly v tom, že jsem měl trimestry a ne semestry. Měl jsem tedy dvoje 
zkouškové období, které je v případě posledního trimestru značně posunuto, a to až do konce 
července. Výuka probíhá následovně: záleží kolik má daný předmět kreditů (šest kreditů = 
dvě vyučovací hodiny týdně, tři = jedna apod). Takže předmět za 6 kreditů má v pondělí a 
v úterý vyučovací hodinu která trvá jednu hodinu a půl. Během hodiny profesor přednáší, 
student si musí zapisovat poznámky. Někdy také zadá povinnou četbu a druhou část výuka 
probíhá diskuse nad danou četbou. Ve dvou předmětech jsme dostali skupinovou práci 
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(prezentace a práce statistickým programem), která byla součástí hodnocení. Zkoušky 
probíhají ústně nebo písemně.   
 
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: 
 
Studijní pobyt v Miláně naprosto překonal moje očekávání. Poznal jsem život v jiné zemi, 
velmi jsem si zlepšil italštinu a poznal hodně zajímavých lidí. Získal motivaci se naučit další 
jazyky. Těchto sedm měsíců se mi nesmazatelně zapsalo do paměti.  
 
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete: 
 
Zejména poznání nových lidí a vytvoření přátelství s lidmi z jiných zemí. Zlepšení se 
v italštině.  
 
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit? 
 
Nejspíš ne 
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