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Stipendium 

Stipendium v rámci Mezivládních dohod činí 28 500 Kč a je vypláceno na počátku pobytu 

jednorázově na účet. Z této částky jsem si hradila vše - ubytování na kolejích MGU 

(na 5 měsíců jsem zaplatila necelé 3000 rublů/1850 Kč), stravu, knihy, školní potřeby, 

dopravu po městě, cestování,… kromě letenky, která mi byla proplacena z fondů PedF UK.   

 

Náležitosti před cestou: 

Ruská strana si dává hodně na čas s vyřízením všech náležitostí a dokumentů, proto je třeba 

obrnit se velkou dávkou trpělivosti. Jen několik dní před začátkem semestru poskytne české 

straně seznam se jmény studentů, které přijme, a číslo, pod nímž si studenti mohou podat 

žádost o vízum. Mé jméno na tomto seznamu chybělo (až později jsem se dozvěděla, že se 

v Rusku domnívali, že bych měla mít studijní pobyt v jiném semestru). Díky skvěle odvedené 

práci zaměstnanců Velvyslanectví ČR v Moskvě a Domu zahraničních služeb AIA v Praze se 

vše během 12 dní vysvětlilo a i já si mohla začít vyřizovat poslední nezbytné dokumenty před 

cestou – uzavřít zdravotní pojištění, zažádat o vízum, zajistit vyšetření na HIV a koupit 

letenku.  

Zdravotní pojištění – mělo by pokrývat celou dobu studia a je nezbytné pro udělení víza. 

Za nejvýhodnější cenu ho lze uzavřít u pojišťovny Generalli.  

Vízum – vyřízení víza je bezplatné a trvá 5-7 dní. Student získá nejprve nevýjezdní vízum 

na tři měsíce, po uplynutí této doby si o něj musí zažádat znovu a zaplatit poplatek 1000 

rublů.  

Letenka – doporučuji koupit si zpáteční otevřenou letenku, neboť není fixovaná na určité 

datum návratu. Zároveň vyjde levněji než dvě jednosměrné letenky (do Moskvy a zpět). Také 

doporučuji zarezervovat si ji až po zjištění termínu vystavení víza. 

Vyšetření na HIV – uvádí se, že je nutné a nemělo by být starší 1 měsíc. Nikdo ho po nás však 

v Moskvě nevyžadoval.  

 

Po příletu:  
Z letiště Šeremetěvo, na které jsem 

přiletěla s Českými aeroliniemi, jezdí do 

města vlak Aeroexpress. Na Běloruském 

nádraží, kde vlak svoji cestu končí, 

může na stipendistu po domluvě čekat 

auto z Velvyslanectví ČR a odvézt jej na 

univerzitní koleje. V případě, že této 
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možnosti nevyužije, nejlepší doprava na koleje MGU je prostřednictvím metra.  

 

Ubytování: 

Doporučuji přiletět do Moskvy ve všední den spíše v dopoledních hodinách, a to z důvodu 

časového posunu (+ 2 hodiny) a snazšího průběhu ubytování. Rusové si potrpí na byrokracii, 

takže než získáte klíče od pokoje, uplyne několik hodin.  

Zahraniční studenti bydlí v různých sektorech při hlavní budově MGU, nejvíce jich je však 

ubytováno v sektoru V na 6. a 7. 

poschodí. Vždy dva studenti obývají 

jednu buňku, která se skládá ze dvou 

pokojů, sociálního zařízení (sprcha, 

umyvadlo, wc) a předsíňky. Pokoje 

obsahují základní vybavení – stůl, židli, 

skříň a postel. Na tu jsem si nemohla 

po celou dobu pobytu zvyknout, protože 

byla příliš úzká a matrace svým 

vzhledem vypovídaly o svém stáří. 

Přehodila jsem přes ně proto svůj 

spacák, jenž sloužil jako izolace, 

a celých pět měsíců jsem na něm spala.  

Dalším mínusem je z mého pohledu 

skutečnost, že Rusové ubytovávají 

poměrně často lidi ze stejné země do jedné buňky (Němce k Němcům, Poláky k Polákům, 

Číňany k Číňanům,…). Mojí spolubydlící byla Češka, tudíž komunikace mezi námi probíhala 

v rodném jazyce.  

Na druhou stranu si velmi vážím soukromí, tedy toho, že jsem měla pokoj sama pro sebe.  

 

Administrativa: 

Během prvních pár dní vystaví fakulta studentovi tzv. Studentskou kartičku (Studenčeskoj 

bilet), která odpovídá našemu ISICu. Díky ní lze dostat slevu při vstupu do památek 

či levnější lístek na električku. ISIC si proto s sebou do Ruska není třeba brát.  

 

Registrace je další důležitou věcí, na níž nesmí student zapomenout. Tři dny po příjezdu se 

musí nahlásit na hlavní budově MGU, kde mu pomohou s jejím vyřízením. Registraci student 

získá asi po 14 dnech. Až v této chvíli může zaplatit koleje a dostane kolejenku (propusk). 

 

Slevovou kartičku na metro lze získat až poté, co má student vyřízenou registraci. Pak musí 

vyplnit několik formulářů a zhruba dalších 14 dní počkat, než mu kartu vystaví. Něco málo 

přes měsíc tak musí jezdit za běžné jízdenky. 

 

Po příjezdu mě hodně lidí upozorňovalo na to, že je nutné zařídit si ruské telefonní číslo kvůli 

lepší komunikaci. Volání je levné, navíc Rusové mu dávají přednost před psaním mailů. 

Po několika dnech jsem si tak ruskou SIM kartu také opatřila.  

 

Stravování: 

Na kolejích, stejně jako na fakultách, jsou kantýny a studentské jídelny, které nabízí možnost 

stravování. Já jsem zvolila jinou cestu, především z finančních důvodů – vařila jsem si sama. 

Jednou za týden jsem nakoupila v hypermarketu AŠAN (vzdálený od kolejí asi 20 minut 

pěšky), v případě nutnosti jsem čas od času koupila potraviny a především pečivo v malém 

obchůdku v suterénu našeho sektoru, kde však bylo velmi draho!   
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Studium: 
MGU je nejlepší ruskou univerzitou a v Šanghajském žebříčku univerzit se řadí mezi prvních 

sto (zaujímá 74. místo).   

S ohledem na svůj obor na PedF UK (D-ZSV) jsem si vybrala pro studium Sociologickou 

fakultu, neboť nabízela předměty, které jsou spojené se společenskými vědami a částečně 

i učitelstvím. Rovněž jsem se chtěla dostat do kolektivu ruských studentů, abych se intenzivně 

a bez zbytečných chyb učila jejich jazyku a poznala blíže od nich samotných tamní zvyky 

i kulturu.  

Mohla jsem si zvolit jakýkoli předmět dle zájmu, nehledě na ročník. Odchodila jsem tak šest 

předmětů, přičemž ještě před odjezdem jsem si domluvila s některými vyučujícími na PedF 

uznání předmětů z MGU.  

Zároveň mi byl na Filologické fakultě bezplatně nabídnut kurz ruštiny, čehož jsem s velkým 

nadšením využila.  

Předměty se lišily náročností. Na některé stačilo pouze docházet, na jiné bylo třeba dělat 

úkoly (zpravidla z hodiny na hodinu), vypracovávat prezentace či referáty a v seminářích je 

následně přednášet. Během semestru se také v některých předmětech psaly dva testy, takže se 

člověk musel učit průběžně. 

Přístup vyučujících ke mně, jakožto studentce z Čech, byl velmi laskavý a vstřícný. 

 

Volný čas: 

Tandem – Doporučuji poohlédnout se po Rusovi, který má zájem o češtinu. Najít někoho 

takového není nemožné, ba právě naopak! Znala jsem několik Rusek, které se učily česky. 

A tak i já se s jednou studentkou domluvila na výuce. Učení v tandemu má své výhody –

za výuku se nic neplatí, můžete se domluvit na tom, co přesně potřebujete probírat 

(gramatiku, konverzaci,…), a když si padnete vzájemně do noty, můžete spolu strávit hodně 

času, a je to pro obě strany velmi přínosné.  

 

Univerzitní pěvecký sbor – Využila jsem i možnosti chodit zpívat a stala se členkou 

Akademického pěveckého sboru MGU. Z důvodu častých zkoušek (3x do týdne po 

3 hodinách) jsem ale po dvou a půl měsících přestala do sboru docházet. Nicméně i tam jsem 

si našla řadu přátel, se kterými jsem stále v kontaktu.  

 

Materiály – Volný čas jsem využila také k vyhledávání materiálů na bakalářské práce, neboť 

jejich téma je spojené s Ruskem. V knihovnách vám nepůjčí jakožto cizinci nic prezenčně 

domů, takže v nich strávíte dost času. 

 

Cestování: 

Moskva je místo plné pamětihodností a nabízí nepřeberné množství aktivit. Každou volnější 

chvíli jsem využívala k jejímu poznávání. Přestože má Moskva své veliké kouzlo, doporučuji 

vydat se také za její hranice.  

 

Za jeden den je možné navštívit 

Tver, Tulu, Jasnou Poljanu či 

Leninské Gorki. Nejlepším 

dopravním prostředkem je pro 

tyto výlety električka. Studenti 

platí za lístky poloviční taxu a to 

díky Studentské kartičce 

(Studenčeskomu biletu), kterou 
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každému studentovi při začátku studia vystaví na jeho fakultě.  

Společně ještě se třemi dalšími studenty jsme se ve druhé polovině května rozhodli navštívit 

Zolotoje kolco – historická města kolem Moskvy. Na tuto cestu jsme si zapůjčili v půjčovně 

auto, abychom nebyli časově vázaní na vlak a po všech stránkách byli soběstačnější.  

 

V polovině června jsem se 

s jedním českým studentem 

vydala na sever – do Murmansku 

(z Moskvy jsme letěli), ze kterého 

jsme se vlakem vydali do Kemu, 

odkud nás parník převezl  

na Solovecké ostrovy. Po dvou 

dnech strávených na ostrovech 

jsme se vrátili zpět do Kemu 

a vlakem přejeli do Archangelsku. 

Celá cesta nám trvala 9 dní a bylo 

úžasné poznat odlehlejší 

a mnohem chudší oblasti Ruska, 

v nichž také žijí lidé.  
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