
Zpráva o pobytu na Lomonosově Státní Univerzitě v Moskvě. 

Před tím, než se pokusím popsat nejdůležitější věci o tomto pobytu, bych chtěl upozornit, že tohle asi 

není nejjednodušší pobyt, a jestli tam pojedete, tak je třeba fakt dobře umět rusky a mít aspoň 

trochu kulturní a společenský přehled o Rusku (určitě není to tam nějak nebezpečné, ale život je tam 

opravdu trochu jiný, a je třeba se na to připravit předem).  

Některé věci, na které je třeba se připravit: nikdo ani na Univerzitě, ani na ulici skoro neumí cizí 

jazyky, takže komunikace s okolím může být pouze v ruštině, a stejně tak to neznamená že výsledek 

této komunikace k něčemu bude, protože většinu věci si musíte několikanásobně ověřovat, klidně se 

může stát, že na Rektorátu vám něco řeknou, a pak na fakultě vám řeknou přesný opak, a ještě 2 

týdny to budou mezi sebou řešit, v mém případě tomu tak bylo se studijními doklady, které jsem 

potřeboval pro vstup do školy a na kolej, a které referenti z rektorátu a z právnické fakulty se nemohli 

dohodnout kdo a kde je má vydat, takže 2 týdny jsem na vrátnici ve škole musel volat referentku aby 

mi přišla a pustila dovnitř.  

Co se vrátnic a kontrol vůbec týká: připravte se, že kontroly budou na každém kroku, a musíte 

s sebou vždy nosit: pas, potvrzení o studiu a potvrzení o ubytování na koleji; pro vstup do knihovny: 

pas a čtenářský průkaz; abyste se dostali do školy, stačí jednou ukázat se pasem a průkazem o studiu 

strážníkovi u vchodu; abyste se dostali do pokoje na koleji, musíte se cestou od vchodu do pokoje 

prokázat na 3 různých kontrolních místech průkazkami, které fakt poctivě kontroluji a ověřuji s vaší 

na ní fotkou, a v každém patře ještě sedí jeden strážce, který ale už nic nekontroluje, jenom hlídá 

pořádek v patře. Abyste se dostali do studovny ve knihovně, musíte odložit všechny (fakt všechny, 

včetně batohu) věci do šatny, a projit přes celkem 5 kontrol, přičemž knihy se nepoučují, a pouze se 

čtou na místě ve studovně, a za každou knihu zvlášť se podepisujete na nějakém formuláři, že jste ji 

převzali a slibujete vrátit a nikam neodnášet, v tuto chvíli vám jako záruku seberou jiné doklady, které 

dostanete zpět, až vrátíte půjčenou literaturu. Ve knihovnách, ale jsou fakt dobré a cenné tituly, a je 

jich opravdu obrovská nabídka, osobně jsem to ocenil, protože hlavním cílem mého pobytu bylo 

napsání diplomové práci na téma, která u nás v Česku skoro vůbec není rozpracované, a široká 

nabídka titulů mi opravdu pomohla najit odpovědi opravdu na všechny otázky, které jsem si při 

napsání práci položil. 

Co se týká ubytování, tak bydlet budete ve známé budově Lomonosové Univerzity (určitě ji znáte 

z fotek, je to jedná z vizitních kartiček Moskvy), což je skoro centrum, a třeba do Rudého Náměstí je 

jenom cca 50 minut cesty MHD. Pokoje jsou jednolůžkové (cca 8 m2)  a v buňce budete s dalším 

spolubydlícím. Nejbližší obchod je asi 30-40 minut pěšky, což není zas tak moc, protože musíte 

počítat, že Moskva je natolik velké město, že průměrná cesta vám bude trvat 2 hodiny, ale u mě se 

stávalo, že do jednoho knihkupectví jsem jel něco přes 3 hodiny. Zas není třeba to tolik řešit, protože 

kolej se nachází uprostřed velkého studijního areálu, a do školy nebo knihovny je to tak cca 15 minut 

pěšky. Vevnitř kolej už není tak krásná, jako ze vnějšku, a vypadá asi tak o level hůř než Strahovské 

koleje. Poprvé za dlouhou dobu jsem potkal švábů, ledničky tam nejsou (můžete si koupit vlastní, ale 

to už je otázka, co s ní pak po půlroce budete dělat), a většina elektrických zařízení je zakázána, 

pračka je bezplatní ale jenom jedna na celou kolej a jsou tam pořad fronty. Kdyby někdo opravdu 

chtěl jet na tento pobyt, tak ať nejprve podívá se na fotky, které klidně pošlu v jiném dopise nebo 

v soukromé zprávě (ale asi se dají dohledat i na ruském googlu), protože si myslím, že daleko ne pro 

každého ten pokoj bude příjemným ubytováním na půlrok/rok.  

Výuka, jak tomu je asi všude, liší se podle vyučujícího: některé profesoři jsou opravdu velké kapacity 

ve svých oborech nejen v Rusku, ale jsou i světově známými odborníky. Některé z nich mi taky podali 

velmi cenné informace a komentáře ohledně mé diplomové práce, ale z přednášek jsem se dozvěděl i 



nové informace, i když k 5. ročníku už jsem toho tolik od přednášek nečekal. Někteří učitele už tak 

hodni nejsou, jeden z nich, který byl mi vřele doporučován jako přední odborník na téma, kterému 

jsem se věnoval, dorazil jenom na 4 přednášky ze 12, konzultační hodiny nedodržoval, na maily 

nereagoval, a když jsem šel na studijní zjistit proč tomu tak je, tak mi bylo řečeno: «Tenhle pan je 

docentem, a nemá tolik povinností, jako třeba nějaký mladý doktorand, a na maily nemusí odpovídat 

vůbec». Takže se může vyskytnout i takový přístup, a je třeba se na to morálně připravit.  

Co ještě opravdu stoji za zmínku, je stravování. Na koleji jsou 3 menzy, přičemž jedná z nich má 

otevřeno nonstop. Ve škole v každém patře je nějaká menza nebo bufet, a průměrný oběd vám bude 

stát kolem 100-120 korun, večeři kolem 150, a za tuto cenu dostanete úplně vše, včetně salátu, 

nápoje a desertu, a opravdu dobře se tam vaří, takže hlady určitě neumřete  

Tohle je stručný popis toho, co by se asi hodilo v první řadě vědět pro uchazeče o tento pobyt, pokud 

jsem zapomněl něco důležitého, nebo kdyby vznikly jakékoliv další dotazy, tak rád na ně odpovím bud 

přes tento email, nebo facebookovou stánku https://www.facebook.com/svjat.prohorov .  

Prokhorov Svyatoslav, 5. ročník Právnické fakulty Univerzity Karlové v Praze.  


