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Text zprávy:
V období mezi daty 1.9.2016 až 31.6. 2017 jsem se zúčastnil studijního pobytu
v Čínské lidové republice. Přesněji v hlavním městě provincie Shaanxi v centrální Číně.
Podařilo se mi dostat na jednu z nejlepších vysokoškolských institucí v Číně, tedy co se
prý vzdělání týče. Xi´an Jiaotong University je jedna z předních čínských univerzit
proslavená převážně tím že z ní vycházejí vynikající studenti nejrůznějších oborů
inženýrství. Ovšem mým úkolem v Xi´anu bylo zlepšit si čínštinu. Měl jsem deset měsíců
na to, abych byl schopný se alespoň základně domluvit jak v mluvené, tak v psané formě.
Ve formalitách před odjezdem se nevyskytlo nic neočekávaného. Bylo potřeba si
vyřídit čínská víza, to byla ale bezproblémová záležitost s pouhými dvěma cestami do
Prahy. Zdravotní prohlídka v česku naprosto zbytečná, protože vám ji stejně udělají
v Číně znovu. Bohužel je třeba ji přiložit k přihlášce, takže se nedalo nic dělat. Součástí
mého stipendia byla bezplatná výuka, ubytování, a pojištění. Tedy k tomu pojištění, je
doporučeno si vyřídit i jedno tady v česku, člověk nikdy neví. Letenky a doprava součástí
stipendia nebyly, proto bylo nutné si tyto věci hradit z vlastních nákladů. Ovšem jsou
různé druhy stipendií do ČLR a některé z nich mají hrazené i letenky, záleží, jaké si
člověk vybere. Do Pekingu jsem letěl z Prahy přímím spojem, který letá myslím každý
týden. Poté jsem akorát přesedl na jiné letadlo a letěl jsem směrem na západ do Xi´anu.
Po příjezdu do Xi´anu přišlo peklo, a to nepřeháním. Jelikož jsem se poslední
měsíc před odjezdem, nemohl kvůli probíhajícím prázdninám spojit s nikým v kanceláři
čínské univerzity, nebylo mě a spoustě dalších studentů sděleno, že vyučování nezačíná 1.
září, ale o až o 14 dní později. Přitom CSC (agentura, přes kterou jsme jeli) nás vyzvala,
abychom se dostavili 1. září. Problém byl, že pro nás nebylo nachystáno žádné ubytování,
koleje určené pro nás byly v rekonstrukci. Ale ani to jim nezabránilo nás ubytovat v napůl
rozestavěných pokojích, plných prachu a špíny ze stavby, kterou jsme si samozřejmě
museli sami uklidit. Ještě teď se mi zdá o tom, jak mi mezi zuby v noci skřípala omítka.
Co se týče vzhledu pokojů, tak to byl malý dvoulůžkový pokojíček s kovovými jakoby
nemocničními lůžky a s celkem novými dřevěnými poličkami, stolem a židlemi. Měli
jsme i balkón, ale ten byl přestaven do podoby malé koupelny s tím, že sprcha byla
umístěna přímo nad záchodem. Pro většinu čínských studentů by to byl pravděpodobně
luxus v porovnání s jejich kolejemi hrůzy, ale pro mě to byl trochu šok. Teď na to ovšem
vzpomínám pouze s úsměvem na rtech. Formality okolo ubytování nebyly žádná hrůza,
jenom jsem si poběhal po pár budovách. To byla oproti vyřizování nové zdravotní
prohlídky a žádosti o residence permit pouze maličkost. Co se týče posledních dvou
zmíněných, zažili jsme spoustu legrace a projeli v prvním měsíci skoro půlku celého
města. Ale pokud se řídíte tím, co vám řeknou, je těžké udělat někde chybu. Nakonec jsme
to všichni zvládli. V mém kampusu byly dvě tříposchoďové menzy s ne moc chutným, ale
velmi levným jídlem. Proto jsem to tak střídal a někdy si zašel na jídlo i na ulici, kde se
jídlo dalo koupit taky za hezké ceny.
S výší vypláceného stipendia jsem byl maximálně spokojen, a měsíčně vyplácené
peníze mi stačili na spoustu věcí včetně cestování. Přiznám se, že jsem měl velice
pohodlný život, co se týče finančních prostředků, s vlastních rezerv bylo třeba čerpat

minimálně. Pouze na začátku, kdy ještě nepřišlo stipendium, se musela zaplatit zdravotní
prohlídka a zálohy na ubytování z vlastních zdrojů.
Ve svém volném čase jsem se snažil hlavně sportovat a cestovat. Kampus měl
spoustu sportovních zařízení včetně vlastního atletického oválu a plavecké haly. Já sám
jsem se sportu věnoval převážně sám, občas jsem si zašel zahrát stolní tenis s čínskými
studenty, nebo zaběhat na ovál. Zúčastnil jsem se dokonce i několika závodů pořádaných
univerzitou. Většinu volného času jsem ale trávil studiem a cestováním. Využívat studijní
prostory bylo trochu problematické, protože kapacita knihovny v žádném případě
neodpovídala počtu studentů na univerzitě. To bych ještě pochopil, ale když to spojíte
s pilností čínských studentů, ve zkouškovém období člověk jen těžko našel volné místo.
Studijní prostory byly vybaveny převážně čínskými učebnicemi zaměřenými na technické
obory, tyto části knihovny jsem nevyužíval. Nejnovější budovy v kampusu byly sportovní
haly a těch byl opravdu dostatek. Člověk se mohl věnovat hraní tenisu, badmintonu,
stolnímu tenisu, fotbalu, plavání nebo třeba i zmíněné atletice.
S největšími problémy jsem se během pobytu setkal při už zmiňovaném
ubytování. Ale asi ten největší problém pro každého člověka zvyklého na evropskou
kulturu je aklimatizace v novém prostředí. Toto období trvalo alespoň měsíc a vše se mi
zdálo neschůdné, někdy až nereálné. Pokud bych měl zmiňovat veškeré problémy, se
kterými jsem se v Číně setkal tak bych o tom mohl psát diplomovou práci, proto pouze
zmíním dva zásadní problémy, na které by se měl každý, kdo přijede do Číny, připravit.
První je tedy jazyková bariéra, jelikož je těžké tam najít člověka, který bude ochotný se
s vámi bavit anglicky. Je tedy lepší přijet alespoň s nějakými znalosti čínštiny, nebo
využívat všemožné internetové slovníky, je určitě snazší se domluvit přímo, než rukama
nohama vysvětlovat, co že to vlastně chcete. I přes to, jazyková úroveň roste a spousta
mladých lidí anglicky rozumí. Jen někdy nejsou ochotní se s vámi bavit. Druhá věc bude
asi doprava, a to převážně v ranních a odpoledních hodinách a také dálková doprava
v období svátků. Na tohle je potřeba si dávat pozor a dávat si časovou rezervu v případě
MHD a nebo, včasné zarezervování lístků na letadlo, vlak čí autobus.
Svůj pobyt bych hodnotil jako velice úspěšný z hlediska zlepšení jazykové
úrovně i z hlediska získání nových zkušeností. Jsem rád že jsem prožil 10 měsíců
v zajímavém prostředí a doufám že se do Číny co nejdříve vrátím, abych se mohl dále
zlepšovat.

