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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:
Na studijní pobyt do ČLR jsem jela díky programu Mezivládní dohody – kvóty na jeden
akademický rok. Vybrala jsem si ke studiu Nanjing University v Nanjingu, kde jsem byla
ubytovaná na starším ze dvou kampusů – Gulou. Zde jsem také docházela na kurzy. Cílem
tohoto pobytu bylo zlepšení úrovně mé čínštiny, a tudíž jsem docházela na předměty
zaměřené na tento jazyk, konkrétně se jednalo o kurzy: čínská gramatika, konverzace,
poslech, psaní, čtení.
Před odjezdem bylo třeba požádat o vízum do hostitelské země. Vízum mi bylo
vydáno do týdne a vyhotovení nedoprovázely žádné problémy. Dále je třeba mít do ČLR
lékařský posudek. Ten jsem kvůli žádosti o vládní stipendium musela podle požadavků
vyřídit již v únoru 2018 bez krevních testů, které neměly být starší než 3 měsíce před
odjezdem. Jenomže v ČLR mi řekli, že i když jsou krevní testy mladší než 3 měsíce, tak
zbytek formuláře je starý, a tak jsem musela absolvovat prohlídku v čínské nemocnici
znova a platit za ni cca 500 RMB. Proto bych do budoucna MŠMT doporučila, aby
lékařskou prohlídku po stipendistech požadovala, ale maximálně měsíc před zahájením
pobytu v ČLR. V rámci stipendia mi hostitelská univerzita zajistila čínské pojištění, ale
před odjezdem jsem si pro jistotu zařídila i české pojištění, které vyšlo na cca 12 000 Kč.
Také jsem udělila matce plnou moc, aby v době mé nepřítomnosti mohla vyzvedávat mé
dopisy, spravovat můj bankovní účet apod. Dále jsem si zařídila kreditní kartu, kdyby byla
potřebná k rezervaci hotelu/hostelu. Letenku do ČLR jsem kupovala přibližně měsíc a půl
dopředu a vyšla cca na 8 000 Kč, ovšem díky českému stipendiu máme nárok na uhrazení
mobility domovskou univerzitou.
Ubytování mi zajistila NJU na své koleji a bylo hrazeno z vládního stipendia. Sami jsme
si museli platit elektřinu, která nás ve třech lidech na měsíc vyšla 150 až 200 RMB (na
první měsíc pobytu jsme měli elektřinu uhrazenou školou). Koleje byly zařízené pěkně,
měly základní nábytek a my si museli dokoupit akorát vybavení, za každého do cca 500
RMB, jako jsou peřina, polštář, stolní lampička, varná konvice atd. I když jsme bydleli po
třech, místa tam bylo dost. Budoucí studenti NJU musí brát v potaz, že na jih od Dlouhé
řeky (tedy i v Nanjingu) není topení. Na pokojích je pouze klimatizace, která se sice dá
přepnout na teplý režim, ale i tak je třeba si pořídit dost teplého oblečení a pořádnou
peřinu. Nebyla tam Wi-Fi, takže jsme používali hotspot. Koleje hlídali příjemní hlídači,
u kterých jsme si vyzvedávali poštu. Pokud se něco rozbilo, v prvním patře sídlili správci,
s nimiž jsme to mohli vyřešit. V prvním patře také byly sušičky a pračky, na kterých se
nedalo nic nastavit a praly velmi špatně. Jedno praní stálo 5 RMB a jedno sušení 8 RMB.
Menza se od nás nacházela dvě minuty chůze, mohli jsme si v ní dát snídani, oběd
i večeři, měla 4 patra a najedli jsme se v ní do syta vždy ani ne za 20 RMB/1 chod.
Kampus Gulou s naší kolejí se nacházel přímo v centru města u linek metra 1 a 4, tudíž
nebyl žádný problém po škole vyrazit na výlet.
České vládní stipendium nám bylo vyplaceno jednorázově 2x, jednou na podzimní
semestr a podruhé na začátku jarního semestru, a jeho výše na měsíc činila 6 500 Kč.

Částka stačí na vyžití, ale ne na cestování, to šlo z dalších prostředků mimo vládní
stipendium. Jedinými nepředvídatelnými náklady, které jsem naštěstí řešit nemusela,
byla návštěva lékaře. Pokud onemocníte a jdete na vyšetření, musíte si vybrat peníze
a zaplatit poplatek. Doklad o zaplacení pak musíte předložit pojišťovně a ta vám částku
proplatí, avšak než k proplacení dojde, peníze vám mohou chybět na zbytek měsíce.
Výuka končila zpravidla ve 12 v poledne, takže byl čas jak na úkoly a učení, tak na
výlety. V kampusu byl stadion, na němž se dalo běhat, hrát fotbal, basket apod. Mohli
jsme také chodit do posilovny, na box, na jógu, a na bazén, ale hradili jsme si to sami. Já
sama jsem se začala v tělocvičně mimo kampus učit lukostřelbu a velmi mě začala bavit.
V jedné restauraci jsme taktéž měli možnost se každý čtvrtek účastnit hospodského kvízu
(v anglickém jazyce). Také jsme mohli na univerzitě docházet na volitelné předměty jako
byly taiji, kaligrafie nebo doplňkové kurzy čínštiny. Sem tam nám byla univerzitou
nabídnuta možnost vyjet na jednodenní výlet, na který jsme jako studenti NJU měli
hromadnou slevu. Bohužel škola rozlišovala stipendisty. Studentům, kteří se budou chtít
hlásit na NJU, bych v budoucnu doporučila, aby zvážili podání žádosti o přiznání stipendia
Konfuciova institutu, neboť tito stipendisti měli mnohem více nabídek výletů
a workshopů než ostatní, navíc v rámci tohoto stipendia žák povinně psal testy HSK
a HSKK, s tím, že nebylo nutné zvládnout testy úspěšně, a navíc institut žákům proplatil
registrační poplatek.
Při plánování výletů je třeba si dát pozor na to, že některé hotely a hostely neberou
cizince. Stalo se nám, že jsme si to nezkontrolovali, ani hotel nás o problému
neinformoval, a když jsme dorazili na místo, na recepci nás odmítli. Avšak snažili se nám
pomoct najít náhradní ubytování.
První dny registrace na univerzitě byli v prvním patře registrační budovy přítomni
zástupci mobilních operátorů, u nichž jsme si za poplatek mohli pořídit SIM kartu. Já jsem
byla u China Mobile. Kartu SIM jsem pořídila za 150 RMB s tím, že se mi tam automaticky
za koupení nahrálo 100 RMB, aby mi to jako zahraničnímu studentovi stačilo na 10
měsíců. Peníze jsem dobíjela na kartu pouze jednou a jen velmi malou částku. V ceně
karty byly neomezená data, volání a SMS mezi přáteli s čínskou SIM kartou. Služba volání
do zahraničí byla zablokovaná, avšak psát SMS jsem mimo Čínu mohla.
Před odjezdem bych všem doporučila pořídit si VPN, díky které se můžete připojit na
západní weby, ačkoliv jste v ČLR. Já měla Atrill, která stála na rok 2 500 Kč a mohla běžet
na 5 zařízeních zároveň, takže jsme se na ni složili s kamarády.
Také je třeba stáhnout si aplikace, bez nichž se v Číně neobejdete:
 Wechat – pro komunikaci, placení, objednávání jízdenek a jídla, sdílení zážitků,
půjčení kola
 Alipay – placení, objednání taxi, půjčení kola, placení poplatků za telefon, díky
kódu s ním lze platit i hromadnou dopravu či metro
 Taobao – něco jako eBay a Aliexpress, funguje pouze v rámci ČLR, lze na něm
objednat absolutně všechno a velmi levně
 Baidu mapy – bez těch nelze cestovat
 Dianping – na něm můžete vyhledávat kam zajít na jídlo podle toho, na co máte
chuť, nebo si jídlo objednat domů
 美团外卖 meituan waimai – objednávání jídla
 去哪儿旅行 qu na‘er lüxing – rezervace lístků na dopravu, hotelů atd.
Velmi užitečná je i internetová stránka m.ly.com, kde se v rámci ČLR dají objednat
jízdenky na vlak, letenky, hotely a vstupenky na památky.

Pobyt jsem si maximálně užila. Cítím velké zlepšení ve formální i hovorové čínštině
a úspěšně jsem absolvovala jazykový test HSK 5. Také jsem prohloubila své znalosti
čínské kultury, viděla na vlastní oči, jak Číňané žijí, a udělala si vlastní názor na politický
režim a sociální situaci. Našla jsem tam nové přátele jak ze zahraničí, tak z ČLR, s nimiž
jsem cestovala například do Pekingu, Wuhanu, Hangzhou, Šanghaje a dalších měst.
Mohla jsem vyzkoušet autentickou čínskou, korejskou a japonskou kuchyni a také
exotické jídlo, které jen tak někde už neochutnám, a to štíry, cikády, chobotnice a žáby.
Nejdůležitější je pro mě můj psychický rozvoj za minulý akademický rok. Jsem teď
samostatnější, dokážu se víc spoléhat sama na sebe a nebojím se přijímat výzvy, které se
mi zdají nemožné zvládnout.

