Aktion Österreich-Tschechien, Semester- und Jahresstipendien

ZPRÁVA ZE STIPENDIJNÍHO POBYTU
Jméno a příjmení: Jiří Boritzka
Domácí univerzita: Univerzita Karlova v Praze
Hostitelská univerzita: Vídeňská univerzita
Hostitelský institut: Institut pro východoevropské dějiny
Termín stipendijního pobytu: letní semestr 2011
Obdržení stipendia AKTION bylo klíčové pro práci na mojí disertaci. Stipendijní
pobyt se uskutečnil od 1. 3. do 31. 3. 2011 na Universität Wien, institut pro
východoevropské dějiny.
Téma mojí disertační práce je: „Organizace, správa a financování tzv. vojenské
hranice v letech 1568-1593. Na Universität Wien byla mým vedoucím Ao.Univ.Prof.Dr.
Marija Wakounig, která se mimo jiné zabývá i vojenskou hranicí, respektive otázkou
jejího vzniku, a s ní spojenými sociálními změnami a složením společnosti na habsburskoosmanském pohraničí. Diskuze s paní profesorkou pro mne tak byly velice podnětné.
Měsíčního pobytu ve Vídni jsem využil především k bádání v Rakouském státním archivu
(Österreichisches Staatsarchiv, http://www.oesta.gv.at/) a ke kopírování odborných knih
a článků v Národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek, http://www.onb.ac.at/).
Po příjezdu je třeba se do tří dnů přihlásit k pobytu na magistrátu příslušné městské
části, kde Vám vydají potvrzení o přihlášení (Bestätigung der Meldung). Před odjezdem je
třeba se na stejném místě znovu odhlásit. Žádný problém s tím nebyl a vše probíhalo
hladce. Pojištění do zahraničí jsem nepotřeboval, mám celoroční platné pro celou EU.
Doprava do Vídně buď autobusem, nebo vlakem, ale při porovnání cen se jednoznačně
vyplatí jet autobusem. Přímo ve Vídni se pak člověk většinou neobejde bez jízdenky na
hromadnou dopravu. Měsíční stojí 50 € a mně osobně se vyplatila.
OEAD nabízí ubytování na kolejích, čehož jsem využil. Při registraci a výběru typu
ubytování je třeba si dát pozor a podívat se na stránky http://www.housing.oead.at , kde je
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seznam kolejí, jejich umístění a ceny. Bydlel jsem v OeAD-GÄSTEHAUS
SIMMERINGER HAUPTSTRASSE na konečné metra U3. Kolejní zařízení lze spíše
přirovnat k bytu, kde jsou dva jednolůžkové pokoje, které mají společnou sprchu, WC
a plně vybavenou kuchyňku. Dům byl 100 metrů od metra a do centra se dalo dojet
do 15 minut. Se stravováním jsem měl dobré zkušenosti v menze Národní knihovny, kde
se jídla včetně dezertu pohybují v rozmezí 6,5-7 €. Většinou jsem si vařil na koleji
či navštěvoval místní bistra (čína, kebab, pizza).
Po příjezdu do Vídně je třeba se nejprve nahlásit, případně získat klíče od koleje a
vyzvednout si stipendium. Výhodou je, že kanceláře pro vyřízení všech těchto záležitostí
se nacházejí na jednom místě, v Ebendorferstraße 7, kde je v podstatě jakási centrála.
Nejdříve se přihlásíte, vyplníte formulář a vyzvednete si šek se stipendiem, který je možno
si nechat proplatit v Bank Austria. Obdržíte i legitimaci o tom, že jste dostali stipendium
a jste v Rakousku studijně. Pokud máte zamluvenou kolej, tak Vám okamžitě odečtou
nájemné. Druhým krokem je pak nahlásit se v ubytovací kanceláři, kde Vám dají i klíče
od koleje. Ubytovat a odhlášení je možné jen ve všední dny. Na konci pobytu s Vámi
uklízečka projde pokoj a vydá Vám potvrzení, se kterým musíte znovu do ubytovací
kanceláře. Kromě toho je třeba odevzdat závěrečnou zprávu (Stipendienbericht)
s potvrzením hostitelské univerzity respektive osoby, která byla Vaším vedoucím.
Výše stipendia, 940 €, je zcela postačující. Já osobně jsem utratil více, což bylo
způsobeno kopírováním odborné literatury, která je v Čechách nedostupná.
Možnost kulturního vyžití je ohromná. Každý si zde najde něco, co ho zaujme.
Schönbrunn či Hofburg se svými muzei jsou klasickými zastávkami, doporučit mohu
např. habsburskou kryptu u Kapucínů (http://www.kaisergruft.at/) nebo letní paláce
(Horní a Dolní Belveder) prince Evžena (http://www.belvedere.at/de), různé parky nebo
kostely.
Pobyt mi umožnil seznámit se podrobněji s rakouskou kulturou a zvyky a rozšířit moje
znalosti v oboru. Právě díky každodenní návštěvě archivu a Národní knihovny jsem získal
velké množství cenných informací, které mi poslouží jak při psaní disertační práce, tak
i odborných studií. Jedním z kladů pak byla i možnost procvičování cizích jazyků
v mluveném i písemném projevu. Zde nemám na mysli jen němčinu, ale i angličtinu.
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Na koleji jsem měl totiž za spolubydlícího Švýcara z francouzského kantonu, který
německy příliš nemluvil a naše komunikace proto probíhala v angličtině. Na univerzitě a
v jiných institucích jsem pak pochopitelně využíval němčinu.

