Martin Veselka
Zpráva o pobytu v Krakově v rámci stáže Erasmus+

V závěru svého doktorského studia (obor český jazyk) jsem se rozhodl prohloubit si praktické, odborné i jazykové dovednosti formou zhruba 3,5měsíční stáže na Jagellonské univerzitě v polském Krakově (na dobu výuky v krakovském letním semestru, tedy od 24. února do
13. června). V současnosti jsem zhruba v polovině zmíněného prakticko-studijního pobytu,
myslím však, že mohu podat poměrně objektivní informaci o jejím průběhu a různých strastech i radostech s ním spojených.
Obecně vzato lze stáž v Krakově jedině doporučit – slavistika i polonistika mají na Jagellonské
univerzitě vysokou úroveň, studenti jsou aktivní a mnohdy přímo zapálení, město samotné je
pak velice atraktivním „přechodným bydlištěm“. Jedinou nevýhodou mé stáže tak byly jisté
byrokratické potíže před odjezdem, neboť závěr doktorského studia, kdy má doktorand splněnu valnou většinu studijních povinností, není z hlediska některých úředníků z FF UK ideální
dobou výjezdu na stáž. Své studium jsem tedy musel poněkud přeorganizovat, abych na stáž
vůbec mohl odjet. Dílčí problémy působil i byrokratický aparát Jagellonské univerzity (zvláště
tamní elektronický informační systém, který zprvu neumožňoval regulérní zápis do mých
kurzů). Díky mimořádně vstřícnému přístupu pražského oborového koordinátora, pracovnic
oddělení vědy, krakovské koordinátorky i několika dalších tamních pedagogů, jimž všem
tímto za pomoc děkuji, se mi zmíněné počáteční zmatky podařilo překonat a stáž bez problémů zahájit.
Hlavní náplní mé krakovské stáže je příprava a výuka dvou volitelných seminářů pro tamní
bohemisty a slovakisty. První se týká problematiky obecné češtiny a hovorové/běžně mluvené/slangové české slovní zásoby a byl brzy plně obsazen (14 osob), přihlásilo se dokonce
několik studentů přespočet. Druhý se věnuje diskuzím nad různými specifiky české kultury a
historie (a krom samotných témat a diskuzí je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a kulturního povědomí studentů) a probíhá v komorním prostředí skupinky 6 studentů (a několika
občasných zájemců – mimořádných posluchačů), což je jistě způsobeno i relativně pozdním
časem realizace tohoto semináře (pondělí podvečer). Mimo to jsem studentům k dispozici formou e-mailových i osobních konzultací (obě možnosti již někteří studenti využili), přislíbil
jsem jim také pomoc s výběrem/rozvržením témat bakalářských nebo magisterských prací,
s vyhledáváním odborné literatury, pořizováním českých resumé atp. Předpokládám ovšem,
že se v těchto záležitostech začnou hlásit až někdy v květnu. Vedle toho spolupracuji s krakovskou lektorkou českého jazyka, s níž se setkáváme každý týden po seminářích a jíž vděčím
za řadu cenných pedagogických i odborných rad (konzultuji s ní jak své přípravy na hodiny,
tak některé otázky týkající se mé disertační práce). Dohodli jsme se taktéž, že pro zájemce
uspořádáme několik seminářů věnovaných české poezii, a to formou četby a interpretace vybraných básní. Radou a pomocí mohu sloužit, jak jsem zdůraznil při setkání s vedoucí celé
slavistiky a předtím také na schůzce s profesorkou její bohemistické části, samozřejmě i ostatním pedagogům, pokud by potřebovali cokoli konzultovat, najít nebo obstarat v Čechách.
Mimo přípravu na hodiny a komunikaci se studenty a pedagogy se v Krakově věnuji odborné
činnosti – připravuji referát na workshop bohemistů z FF UK a pracuji na své disertační práci.

Podařilo se mi sehnat několik důležitých textů/publikací, které jsem předtím neznal nebo neměl k dispozici, krom toho jsem se – mj. právě díky své výuce a spolupráci s paní lektorkou –
intenzivněji zaměřil na studium česko-polských syntaktických interferencí v praxi (v ústních
a písemných projevech krakovských bohemistů), což hodlám využít i v textu své disertace.
Pokud jde o praktické aspekty mého pobytu, krom výše naznačených komplikací formálního
rázu probíhala veškerá spolupráce hladce. K určitému nedorozumění došlo pouze v záležitosti ubytování, stážisté Erasmu+ bohužel nemají na Jagellonské univerzitě status studenta
ani doktoranda (i když jimi na mateřských univerzitách jsou), nemají tedy nárok na studentskou legitimaci ani na žádné výhody či slevy z ní plynoucí. Univerzita pro ně tím pádem nemůže zajistit levnější ubytování ani stravování. Já jsem s ubytováním na kolejích původně počítal, avšak přestože mi koordinátorka doporučila podat si žádost a uvedla kontaktní osobu,
ukázalo se, že kolej nedostanu. Byla to však vina jistého nedorozumění, protože koordinátorka byla ze strany správy kolejí několikrát ujištěna, že se pro mne volný pokoj najde. Když
jsem jim však napsal já, sdělili mi, že pokoj nemají. Zpočátku jsem tedy v Krakově bydlel u
přátel a známých a – opět díky přátelům – si po několika týdnech našel spolubydlení v nevelkém bytě v půvabné historické čtvrti Kazimierz. Po Krakově se tedy většinou pohybuji pěšky,
centrum není nijak zvlášť rozsáhlé a procházky jsou pro mě coby zájemce o architekturu a
historii nesmírně atraktivní. Na fakultu to mám asi 40 minut, na náměstí asi 20 minut, na nádraží přes půl hodiny, trasy ovšem vedou zajímavými místy. Tramvajemi nebo autobusy jsem
jel jen několikrát, ale i ze svých dřívějších návštěv Krakova vím, že zde městská doprava funguje poměrně spolehlivě a cenově vychází stejně nebo i trochu levněji než v ČR. Z Prahy jezdím do Krakova vlakem a autobusem, přičemž se vyplatí jezdit s českými soukromými dopravci, nikoli (s mezinárodní jízdenkou) se státními drahami. Totéž v zásadě platí i při cestování po Polsku (během svého pobytu jsem jel do Varšavy a do několika hornoslezských měst).
Stravování je v Krakově (a Polsku) výrazně levnější než u nás, pokud jde o ceny potravin v supermarketech, obchodech a na tržnicích, a naopak trochu dražší, pokud jde o ceny jídla nebo
nápojů v restauracích, kavárnách a barech (nepočítaje v to tzv. „mleczne bary“, tedy jakési lidové jídelny, a rychlá občerstvení, jako jsou kebaby či „zapiekanki“ – tam se dá najíst poměrně
levně).
Závěrem bych případným zájemcům o stáž v Krakově popřál hodně štěstí a zdaru a – coby
nadšený turista – připojil několik tipů na zajímavá místa v Krakově a jeho okolí. Z muzejních
institucí jsou to především Historické muzeum města Krakova (Muzeum Historiczne Miasta
Krakowa, má řadu poboček) včetně působivé podzemní expozice o dějinách Krakova pod
Sukiennicemi na hlavním náměstí (Rynku), Muzeum současného umění (MOCAK) a také nedaleká Schindlerova továrna (patří pod MHK), muzeum Tadeusze Kantora zvané Cricoteka a
Muzeum městské infrastruktury (Muzeum Inżenyrii Miejskiej) v historické tramvajové vozovně. Ve městě je samozřejmě muzeí a galerií mnohem více, uvádím však pouze ty, které
znám z vlastní zkušenosti a mohu doporučit. Výhodné je zjistit si, zda a kdy má to či ono muzeum vstup zdarma (zpravidla je to jeden z pracovních dnů týdne). Krom již zmiňované Kazimierze láká k působivým procházkám i čtvrť Podgórze a nábřeží Visly, ale také čtvrť Nowa
Huta velkoryse vystavěná ve stylu socialistického realismu. Nad Podgórzem je pozoruhodná
raněstředověká mohyla zvaná Kopiec Krakusa, západně od města (lze tam dojít pěšky po
značkách) pak na území atraktivní Bielańsko-tyniecké CHKO (lesnaté kopce s vápencovými
výchozy) dvě další novověké mohyly – Kopiec Kościuszki a Kopiec Piłsudského. Z vrcholků

všech tří je krásný výhled. Jen o málo dál leží jeden z nejslavnějších a nejstarších polských
klášterů – benediktinské opatství v Tyńci. V širším okolí se vyplatí podívat se do Ojcowského
národního parku (vápencová dolina, zříceniny hradů), do historického městečka Łanckorona
s dřevěnými domky, hradem a nedalekým slavným poutním místem Kalwaria Zebrzydowska,
a samozřejmě i do měst Vělička (Wieliczka) a Bochnia, kde jsou světoznámé solné doly. Ty
jsem ovšem ještě navštívit nestihl, uvádím je tedy pouze na základě doporučení přátel.
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