Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2019 – 2020 (doplňte prosím)
Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce (DZS)
po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu aia@dzs.cz . Do
předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.
Závěrečné zprávy, jejichž autoři a autorky souhlasili/y se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové
adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/.
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Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu:






Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě či
pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)
Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza,
pojištění apod., doprava, spojení, ceny)
Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, možnost
využití studentské koleje, možnost stravování v menze)
Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba finanční
zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)
Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty a studentky, přístup do
univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní příležitosti, tipy
na výlety)






S jakými problémy jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia
Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty a studentky)
Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, doktorskou
práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.)
Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo facebookové
fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu)

Text zprávy:
V rámci stipendia na základě Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové
republiky jsem absolvovala stipendijní pobyt na Nanjing University. Pobyt trval jeden
semestr, od září 2019 do ledna 2020.
První přípravy a organizace spojená s odjezdem začala již na začátku roku 2019, kdy bylo
potřeba zařídit patřičné dokumenty, které se odevzdávaly na jaře. Od té doby se nedělo
nic až do letních prázdnin, kdy jsem obdržela informaci o schválení mého stipendia, takže
zařizování pak bylo trochu na poslední chvíli, což mi nebylo zas tak příjemné, ale bohužel,
takový je běžný postup. Vízum se ale povedlo vyřídit celkem rychle, za 2700 Kč do týdne
vystavené. Pořizovala jsem si také pojištění od AXA za cca 7000 Kč, ale zároveň jsem měla
i pojištění, které bylo součástí stipendia. Vzhledem k tomu, že můj pobyt v ČLR
nepřekročil 180 dní, jsem si nemusela zařizovat lékařskou prohlídku.
Prvním opravdu velkým překvapením hned po příjezdu pro mě byly koleje, neboť
spolu se všemi zahraničními studenty jsme bydleli v hotelu Xiyuan, který v nedávné době
prošel rekonstrukcí, takže všechno vybavení bylo zcela nové. Bydleli jsme v pokojích
po 2, každý pokoj měl vlastní toaletu a sprchu, dále také klimatizaci, televizi, dvě skříně,
dva stoly a matrace. Jediná vada na kráse byla okna, která příliš netěsnila, což jsme
pocítili hlavně v zimních měsících. Za používání elektřiny se platilo, na začátku jsme ale
dostali již něco předplacené – se spolubydlící jsme se snažily elektřinou trochu šetřit, tak
jsme klimatizaci používaly jen při chladných dnech na přitápění. Na celý semestr jsme
připlácely ještě asi 20 RMB. Internet byl na koleji zdarma. Na koleji jsme mohli
v kuchyňkách i vařit, ale při cenách, za jaké se dalo jídlo koupit v menzách nebo všude
kolem, by se vaření ani příliš nevyplácelo. Jedna menza se nacházela přímo na koleji, kde
oběd stál 15 RMB, ať si člověk nabral, co chtěl. Dalo se ale chodit i do o trochu
vzdálenější (a větší, pětipatrové) menzy, kde jeden oběd (nebo večeře) vycházel i levněji.
Celkově mi přišlo, že ceny jídla, oblečení, nebo třeba knih, jsou v porovnání s Českou
republikou nižší, a navíc, spoustu věcí lze koupit na Taobao (a nechat doručit přímo před
kolej).
Hned při prvních dnech registrace jsme si přímo ve škole mohli koupit SIM kartu
za 100 RMB s tarifem neomezených dat a levným voláním i SMS zprávami, za celou dobu
pobytu jsem už nic nedoplácela.
Ještě před začátkem výuky jsme se mohli zúčastnit rozřazovacího testu, který nám měl
přibližně poradit se zařazením do jazykové skupiny. Samotná výuka pak začala asi týden
po registraci, během několika pár dní ale bylo možné skupinu ještě změnit, pokud jsme
měli dojem, že naše současná je nevyhovující. Učebnice vyšly cca na 300 RMB. Budova,
kde probíhala výuka, se nacházela hned vedle koleje, takže jsme nemuseli nikam daleko
docházet.

Výuka obvykle probíhala od 8:00 do 12:00, na každý den 2 předměty z výběru
Comprehensive Chinese, Chinese Listening, Chinese Writing, Spoken Chinese. Předměty
byly vyučovány v čínštině. Odpoledne jsme si mohli vybrat ještě některé volitelné
předměty, v mém případě to byla kaligrafie a čínské malování.
Kapesné ze stipendia (6500Kč/měsíc) mi bylo vyplaceno v jedné splátce v druhé polovině
září, takže na začátek pobytu se hodilo mít něco připravené z vlastních zdrojů, ale po
zbytek pobytu jsem peníze již měla pohodlně k dispozici. Vzhledem k tomu, že jsem měla
ubytování na koleji, pojištění a školné hrazené ze stipendia, kapesné zbývalo v celé výši
na nakupování a jídlo, což dle mého názoru bohatě stačí. Pokud chce člověk cestovat,
peníze ze stipendia se na to ušetřit z části dají, ale určitě se hodí se mít něco připravené
z vlastních zdrojů.
Prostředí Gulou kampusu, kde jsem byla ubytovaná, je moc pěkné, všude spousta
stromů, a jinak to není ani ve zbytku města. Nanjing je město plné historických památek
a obecně mi život zde velmi vyhovoval. V blízkém okolí se dá navštívit Hangzhou, Suzhou,
Huangshan, Shanghai, atd. Co se týče bezpečnosti, často jsem cestovala sama a nikdy
jsem neměla žádnou špatnou zkušenost. Je potřeba si jen zvyknout na občasné zvídavé
pohledy místních, a to hlavně na místech, kam cizinci příliš nejezdí.
Volný čas se dal využít nejen k cestování a objevování místní kuchyně, ale taky dalším
aktivitám poskytovaných univerzitou přímo v kampusu – plavání, jóga, různé druhy
tanců… Číňani jsou velmi aktivní, parky jsou zejména ráno a večer často nacpané lidmi,
kteří cvičí, protahují se, tancují – je možné se k nim často bezplatně přidat.
Obecně pobyt hodnotím kladně, obešel se bez žádných větších problémů. Během studia
jsem měla možnost získat spoustu nových přátel z různých koutů světa. Čas strávený
v Číně mi nejvíce přinesl nejen sebevědomí jazyk aktivně používat v konverzacích
s náhodnými lidmi nebo přáteli, ale také nadhled, že každý problém, který se mi postaví
do cesty, není tak velký, jak se na první pohled zdá, a vždy je nějaká možnost se s ním
vypořádat, i když je na to člověk sám.

