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Text zprávy: 
 

Na akademický rok 2018/2019 jsem byla Masarykovou univerzitou nominována na 
stipendijní program Mezinárodní dohody – kvóty. Jako studentka Kulturních studií Číny 
jsem si vybrala tři univerzity v Čínské lidové republice, na kterých jsem požádala o 
studium. V září 2018 jsem nastoupila na Sichuan University, kde jsem absolvovala 
předměty zaměřené na mluvenou i psanou čínštinu, gramatiku čínštiny, její poslech a 
čtení. Kromě vyloženě jazykových předmětů jsem absolvovala i předměty o čínské historii 
a kultuře. 
 Celý proces od schválení stipendia po přijetí na školu byl vcelku stresující, neboť bylo 
potřeba v krátkém časovém rozmezí vyřídit spoustu dokumentů, jejichž průběh nezávisel 
jen na jedné osobě. Bylo třeba kontaktovat hostující univerzity, vyžádat si dopis o 
předběžném přijetí, zajít na lékařské vyšetření a požádat a následně získat doporučující 
dopisy. Tři měsíce před začátkem samotného pobytu bylo ještě potřeba nechat si udělat 
krevní testy a rentgen plic. Já jsem se ještě nechala naočkovat proti hepatitidě A i B, 
břišnímu tyfu a po konzultaci se studenty, kteří absolvovali pobyt do stejné oblasti, i 
vzteklinu. K pobytu v Čínské lidové republice je navíc potřeba vyřídit vízum, které bylo 
vyhotoveno do týdne od podání žádosti. Na celý pobyt jsem si sjednala pojištění za 
zhruba 12 000 Kč. Letenku jsem kupovala v předstihu zhruba čtyř měsíců a kvůli ušetření 
jsem zvolila rovnou zpáteční, která mě vyšla na cca 16 000 Kč. 
  Fakulta pro zahraniční studenty (vyhrazená na jazykový pobyt nebo jazyková studia) 
se nachází na Wangjiang kampusu Sichuan University v centru Chengdu, takže jsem byla 
ubytována i na tamějších kolejích pro zahraniční studenty. Pokoj byl pro dvě osoby se 
sdílenou koupelnou na chodbě pro celé patro, tento pokoj byl plně hrazen ze stipendia. 
Kvůli značné nepohodlnosti jsme se ale se spolubydlící domluvily a připlatily si 1500 RMB 
na semestr za pokoj s vlastní koupelnou na stejných kolejích. Co se týče vybavení pokoje, 
bylo potřeba dokoupit si peřiny, povlečení, lampičku a podobné věci. Na každém patře 
bylo několik praček a jedna kuchyňka s dřezem a mikrovlnnou troubou bez dalšího 
vybavení. V Chengdu, a vlastně ani v ostatních místech v Sichuanu, která jsem navštívila, 
nemají topení, ale pouze klimatizaci, kterou lze do určité míry jako topení využívat, odrazí 
se to ale na účtu za elektřinu. Každý pokoj má na měsíc danou dávku elektřiny, která je 
zahrnuta v ceně pokoje, pokud ji překročí, doplácí. 

Na začátku školního roku jsme při registraci dostali studentskou čipovou kartu, díky 
níž jsme měli přístup do knihoven a která fungovala zároveň i jako kartička do menzy, 
pokud jste si na ni převedli peníze. Na kampusu bylo hned několik menz s velkým 
výběrem jídel za nízké ceny, dvě z nich byly muslimské. 

Při studijním vízu na dva semestry se musíte do třiceti dnů po příletu (nebo příjezdu) 
do Číny registrovat na tamější policejní stanici a zařídit si povolení o pobytu, které vyjde 
na 400 RMB. Na rozdíl od mých spolužáků mi jak univerzita, tak policejní stanice uznala 
lékařskou prohlídku i krevní testy z České republiky, tudíž jsem nemusela absolvovat další 



v Číně. K vyřízení SIM jsem nemusela uzavírat žádný kontrakt, stačilo koupit dobíjecí SIM 
za 100 RMB, na kterou jsem pak každý měsíc nahrála 30 RMB výměnou za 80G dat na 
kampusu, 20G mimo kampus a volání po Číně. Mezinárodní hovory ani zprávy v ceně 
zahrnuty nebyly. 

Vládní stipendium mi bylo proplaceno ve dvou splátkách v celkové hodnotě 
65 000 Kč. Stačilo na pokrytí základních měsíčních výdajů jako je jídlo a doprava, ale 
ostatní výdaje (například pokoj, peřiny, SIM, cestování nebo právě povolení k pobytu) 
musely být hrazeny z jiných zdrojů. 

Na začátku pobytu jsme byli rozděleni do skupin podle našich jazykových dovedností 
a na základě skupiny nám byl přiřazen rozvrh volitelných a povinných předmětů. Hlavní 
rozdělení bylo na začátečníky, pokročilé a experty, každá z těchto tří skupin byla ještě 
rozdělena na další podskupiny. Toto naše přerozdělení nebylo nijak závažné, mohli jsme 
je brát jako doporučení pro tu nejvhodnější jazykovou skupinu, nicméně finální 
rozhodnutí bylo na nás samotných.  

Povinné hodiny probíhaly většinou dopoledne, naopak odpoledne byla vyhrazená 
převážně pro volitelné kurzy, nebylo to však pravidlem. Mezi zajímavé volitelné kurzy 
patřilo třeba tai-či, kaligrafie nebo čínština pro obchodní účely. Každý semestr pořádala 
univerzita několik aktivit pro stipendijní studenty, od těch menších, jako byla návštěva 
muzea nebo pand, po víkendový výlet do Xi’anu. Mnohokrát také záleželo na tom, jaké 
stipendium jste získali, podle druhu stipendia (například Konfuciova institutu) se 
rozhodovalo o druhu výletu. 

V Chengdu se nachází i Generální konzulát, který v době mého pobytu pořádal 
několik zajímavých akcí, na kterých jsem se mohla potkat s ostatními Čechy bydlícími 
v Číně. 

A co bych doporučila před podobným pobytem dalším studentům? 
Co do cestování, Sichuan je skvělou volbou pro lidi milující přírodu a poznávání jiných 

kultur. Západní Sichuan je totiž oblastí vysokých hor (mluvím o 2000 m/n/m a výš) a 
tibetské menšiny. Z výletů do hor doporučuji Bipenggou, jako kombinaci hor a kultury 
pak Kangding.  

Na co nesmím zapomenout je VPN. Pokud chcete zůstat ve spojení s domovem (a 
obecně se zbytkem světa), bez VPN se neobejdete, neboť čínský internet je značně 
blokován. Já jsem si na jeden semestr předplatila Express VPN, ale já i ostatní spolužáci 
jsme s ní měli hodně problémů, protože několikrát nefungovala, zatímco ti, kteří měli 
neplacené VPN byli naprosto bez potíží. Druhý semestr jsem také používala pouze ty 
neplacené a ani jednou jsem s nimi neměla žádný problém. Nejvíce se mi osvědčil VPN 
Proxy Master. 

Jako další aplikace, které si stáhněte a naučte používat co nejrychleji, jsou WeChat a 
Baidu Ditu. WeChat je obdoba Facebook Messengeru, jen na ní můžete kupovat letenky, 
rezervovat jízdenky na vlak či autobus, anebo třeba kupovat lístky do kina. Baidu Ditu 
jsou mapy. 

Pobyt v Chengdu mě naučil mnohem víc, než jsem očekávala. Nejenže mi pomohl 
v hlubším porozumění čínštině v rámci jazyka – dokážu rozpoznat rozdíly mezi dialekty, 
způsoby mluvy, rozšířila jsem si slovní zásobu, na konci pobytu jsem úspěšně absolvovala 
HSK 5, ale i širším kontextu. Vedle čínštiny jsem díky pobytu rozšířila své znalosti i 
v oblasti ostatních cizích jazyků a kultur, neboť na univerzitě studovali i lidé z jiných částí 
světa. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí, se kterými se v budoucnu snad ještě někdy 
potkám. 


