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Text zprávy: 

 

Svůj studijní pobyt jsem absolvovala na Donghua University situované v Šanghaji, ČLR. 

Univerzita má 2 kampusy: Yan’an Road kampus a Songjiang kampus. Vyučování 

jazykových kurzů probíhá v Yan’an Road kampusu, který se nachází v centru města ve 

čtvrti Changning. Songjiangský kampus leží až na okraji Šanghaje v tzv. studentském 

městě, sídlí zde totiž více univerzit. Pokud se rozhodnete studovat na této univerzitě celý 

studijní program, je velká pravděpodobnost, že to bude právě v tomto modernějším, avšak 

trochu odlehlejším kampusu. 

V dopisu o přijetí ke studiu v ČLR mi byly sděleny jasné instrukce týkající se nástupu 

na hostitelskou univerzitu. V porovnání s ostatními šanghajskými univerzitami se na 

Donghua University nastupuje poměrně brzy – k zápisu jsem se musela dostavit již 29. 

srpna 2016. Univerzita v předcházejících dvou dnech organizovala svozy nových studentů 

z letiště do kampusů, což bylo pro nově příchozího, z letadla unaveného člověka velké plus 

– v příletové hale neustále postávali studenti DHU a podávali informace o nejbližších 

svozech. Ty probíhaly několikrát denně. 

Když jsme dorazili do kampusu, každého odvedli na ubytování – celkově se v kampusu 

Yan’an Road nacházejí 3 budovy pro zahraniční studenty. Vesměs se jedná o dvoulůžkové 

pokoje vybavené sprchou, WC, umyvadlem, klimatizací, TV a ledničkou. Mnoho pokojů 

bylo nedávno moderně zrekonstruováno a vymalováno, špíny či brouků se tedy (dle 

zkušenosti mé a mých kolegů) bát rozhodně nemusíte. Do „studentských kolejí“ se vchází 

turnikety reagující na čipové karty, které nám byly dány již první den a které se používají i 

na odemykání dveří. Karty slouží též jako studentské průkazy, legitimujete se jimi ve škole 

a v kancelářích. 

Jelikož jsem byla v Číně na vládním stipendiu, ubytování mi bylo hrazeno přímo z něj. 

Některé univerzity však vyžadují po studentech, aby si sami platili poplatky za elektřinu    

a vodu. To však nebyl případ DHU. Univerzita zavedla systém kvót, platí se, až když je 

zásadně překročíte. Za celý svůj dvousemestrální pobyt se mi to však nestalo. 

Co se stravování týče, hned při zápisu se dala vybavit karta do jídelny (stejně tak jako 

např. internet či telefonní karta). Stravovat se dá ve dvou vícepodlažních budovách, 

nabízejí tu jak široký výběr mas, nudlí, rýže, … V jídelnách se dají ochutnat jídla z jiných 

čínských provincií, rovněž tu nabízejí i pokrmy z mnoha dalších asijských zemí, obzvláště 

je tu oblíbená kuchyně korejská.  

Naleznete tu i lepší univerzitní restauraci nebo muslimskou jídelnu. Ceny jsou více než 

příznivé. Kromě hlavních jídelen se v kampusu nachází i menší kiosky či krámky 

s potravinami a drogérií. Vše se dá sehnat i v obchodech ležících za branami kampusu – 

jsou zde stánky s ovocem a mini rodinné obchůdky, které jsou otevřeny 24/7. Kromě 

jiného, po 11 hodině večerní před brány kampusu přijíždějí kuchaři se svými pojízdnými 

kuchyněmi, můžete tak snadno vyzkoušet místní kuchyni se vším všudy. Stačí jen „vylézt“ 

z kolejí. Doopravdy doporučuji to vyzkoušet. 

Co se financí týče, je lepší jet do Číny s menší finanční rezervou, jelikož Vás budou 

čekat nemalé poplatky spojené s vystavením povolení k pobytu, zdravotními prohlídkami 

atd. Velkou finanční úlevou je proplacení letenky a pojištění, vše se proplácí zpětně. 

Stipendium bylo vypláceno po semestrech, vždy na 5 měsíců najednou. V případě, že se 



chystáte do Šanghaje, musíte počítat s vyššími cenami, ale řekla bych, že pokud nebudete 

opravdu utrácet ve velkém, tak se se stipendiem vyjít dá.  

Kromě samotných jazykových kurzů univerzita nabízí studentům možnost zapsat se do 

zájmových kroužků, nabídka se semestr od semestru liší, v akademickém roce 2016/2017 

byly vypsány např. kurzy taichi, plavení na dračích člunech, čínské kaligrafie, 

fotografování, modelingu, hry na tradiční čínské hudební nástroje, ping-pongu či 

basketbalu. Jednorázově se na kampusu konají i Dny tradiční čínské kultury, kde si můžete 

např. vyzkoušet qipao, nechat si své jméno napsat profesionálním kaligrafem na rýžový 

papír, … V průběhu roku na univerzitě probíhají i různé sportovní a hudební soutěže či 

přednášky jak čínských, tak zahraničních profesorů. Můžete se stát i členem místní 

studentské organizace pořádající setkání čínských a zahraničních studentů. Nabídka je 

rozhodně pestrá. 

Plánujete-li v Číně cestovat, můžete využít nejednoho školního výletu – na začátku 

semestru jsme se mohli zúčastnit jednodenní prohlídky Šanghaje organizované čínskými 

studenty, nabízeny jsou i vícedenní školní zájezdy – v podzimním semestru jsme zamířili 

do nedalekého Nanjingu, na jaře někteří využili příležitosti se podívat do Wuhanu. Kromě 

těchto „velkých“ zájezdů jsou pořádány ještě krátké třídní výlety do okolí. My jeli např. na 

ostrov Chongming, kde jsme sbírali mandarinky přímo v sadech. 

Konečně se dostávám k studiu samému. Vyučování nám začínalo v 8:30 a končilo 

v 12:10. Zbytek dne byl pak volný – mohli jste se tedy zapsat do libovolného kroužku. 

Některým českým vysokoškolským studentům může každodenní vyučování stejných 

předmětů připadat jako návrat na základní školu, dá se na to ale zvyknout. Důraz byl 

kladen především na docházku a domácí přípravu (domácí úkoly). Občas bylo vyžadováno 

memorování určitých pasáží z novin či zpráv.  Samotná závěrečná známka se skládá z více 

částí, je třeba být tedy na pozoru.  

Jazykové kurzy jsou rozděleny do několika úrovní, do které patříte Vy, se dozvíte až po 

absolvování rozřazovacího testu probíhajícího v den zápisu. Jeho první částí je ústní 

pohovor s jedním z učitelů, který Vás zařadí do přibližné kategorie a pošle Vás na test 

písemný. Na jeho základě se rozhodne, jestli je daná skupina pro Vás, či nikoliv.  

Vzhledem k oblíbenosti DHU mezi korejskými a thajskými studenty tvoří min. 

polovinu každé třídy právě oni. Kromě nich na kampusu můžete narazit i na velký počet 

studentů ze zemí afrických a přibývá i studentů z USA a Evropy, dozajista se tedy jedná o 

mezinárodní prostředí. 

Doopravdy mohu říci, že jsem se studijním pobytem byla velice spokojená. Univerzita 

se nám snažila se vším pomoci, personál byl vždy ochotný pomoci, nezáleželo na tom, 

jestli umí oni anglicky nebo Vy čínsky. Vždycky se nějaké řešení našlo. Proti kampusu 

také nemohu nic namítat, leží nedaleko zastávky metra, v jeho okolí je hned několik 

obchodních domů ukrývajících např. francouzský řetězec Carrefour, který je jednoznačnou 

volbou pro ty, kteří si čínské jídlo moc neoblíbili. Jak jsem již zmínila výše, na nároky 

čínských učitelů v hodině si pravděpodobně budete muset chvíli zvykat, ale není potřeba si 

zoufat, všichni jsou více než vstřícní, nemusíte se bát vše s nimi probrat. 

 

 

 


