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V rámci doktorského studia na katedře botaniky bylo mou povinností strávit tři měsíce na zahraniční stáži.
Jak se ukázalo, největším problémem bylo propojit můj výzkum s místem pobytu, tak aby nešlo pouze o
ztracený čas. Hlavním kritériem při výběru pracoviště tak bylo, kromě získání finanční podpory, alespoň
částečná možnost pracovat na výzkumu v rámci mého doktorského studia. Možnost strávit stáž v Srbsku na
Univerzitě v Novém Sadu, byla pro mě nejlepším řešením, ve které jsem ani nedoufal. Srbsko mělo pro můj
výzkum ideální polohu, protože centrum diverzity taxonomické skupiny, kterou studuji, se nachází právě na
Balkáně. Další výhodou bylo již dřívější navázání kontaktu s výzkumným týmem s podobným zaměřením.
Balkán už jsem dříve navštívil a oblíbil si jeho přírodu i kulturu. Největší obavy jsem měl v souvislosti s
ubytováním, protože Univerzita v Novém Sadu ubytování pro zahraniční studenty neposkytuje. Naštěstí se
ukázalo, že na katedře botaniky je plno velmi hodných a ochotných lidí, kteří mi se vším pomohli. Stejně tak po
příjezdu jsem byl mile překvapen příjemným jednáním lidí, se kterými jsem přišel do styku a to v rámci celé
univerzity.
Novi Sad je město téměř s 400 000 obyvateli a najdete zde vše, co můžete od většího města očekávat. Je tu
řada menších obchodů, ale také velké nákupní centrum. Nespornou výhodou je několik tržnic, kde seženete
především ovoce a zeleninu od místních pěstitelů za velmi příjemné ceny. Co se týče cen v ostatních
obchodech, všeobecně jsou o něco nižší než v České republice, ale rozdíl není nijak zásadní. Pro studenty je tu
celá řada hospod a hospůdek, které jsou soustředěny především v centru. Opomenout nelze ani řeku Dunaj,
ve které se dá v letních měsících koupat. Lidé jsou všeobecně přátelští, milí a snaží se komunikovat. Jediný
větší problém představuje nedostatek parkovacích míst a někdy také horší stav silnic. Novi Sad byl po
dlouhou dobu součástí Rakouska-Uherska (stejně jako celá Vojvodina) a žije zde řada národnostních menšin.
Díky tomu zde všechny nápisy na obchodech a cedulích najdete v latince a azbuka je zde spíše až na druhém
místě (na rozdíl od zbytku Srbska). Stejně tak celé město na mě působilo více středoevropským dojmem, než
zbytek Balkánu. Památek v Novém Sadu příliš nenajdete, nejznámější je Petrovaradínská pevnost, která
připomíná pevnostní systém Olomouce a po jejímž založení vzniklo také samotné město.
Čas strávený v Srbsku i v ostatních zemích Balkánu byl podle mého názoru užitečný. Pobyt pro mě
představoval řadu nových zážitků, ale také možnost výrazně pokročit v práci na své dizertaci. Pobyt v rámci
programu ERASMU v Novém Sadu každému doporučuji.

