
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
Akademický rok 2021 - 2022 (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/. 

 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Daniel Lechovič 

E-mail: Dany.lechovic@gmail.com 

Domácí VŠ: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Filosofická fakulta 

Obor studia: Čínská studia + Anglický jazyk a literatura 

Hostitelská země: Mongolsko 

Hostitelská VŠ: Mongolská národní univerzita 

Délka pobytu: Dvoutýdenní letní škola 

 
Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 
anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům a 
uchazečkám o stipendijní pobyt v zahraničí. 
 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy nebo její části na internetových 
stránkách DZS  ano  

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano  
Souhlasím  s tím, aby zpráva byla uchována  
pro potřeby MŠMT a AIA DZS po dobu pěti let od jejího odevzdání.   ano 

 
 

 
          
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) 

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
mailto:Dany.lechovic@gmail.com


• 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: 
 
 
Účastnil jsem se Letní školy pro mladé mongolisty v Mongolsku, která trvala dva týdny. 
Pobyt byl realizován přes Mongolskou národní univerzitu, nejstarší univerzitu 
v Mongolsku. 
 
Před odjezdem je pro české občany nutné vyřídit si vízum. Jelikož se jedná o krátkodobý 
pobyt, jde vše vyřídit jednoduše online. Do patnácti minut jde všechno jednoduše vyplnit 
a zaplatit a do 72 hodin by mělo přijít elektronické vízum. Poté jsem si vyřídil pojištění přes 
svou zdravotní pojišťovnu. Žádné extra nároky nebo požadavky na pojištění nebyly, takže 
s tím nebyl problém. Bohužel zatím neexistuje přímý letecký spoj České republiky 
s Mongolskem (což by se snad od příštího roku mohlo změnit), takže je nutné si najít 
letenky ze zahraničí. Nejlevnější letenky jsou samozřejmě s přestupy. Nejjednodušší je 
podle mne však odlet z Frankfurtu nad Mohanem. Z Prahy se tam dá jednoduše dostat 
nočním autobusem a z Frankfurtu letí přímý let MIAT (Mongolské aerolinky) do 
Ulánbátaru.  
Co se týče ubytování. První týden výuky probíhal na mongolském venkově, kde jsme se 
učili místním zvykům, jazyku, jezdili po památkách a snažili se zjistit, jaký je život pastevců 
na venkově. Tím pádem jsme byli ubytováni v tradičních mongolských jurtách. Žádná 
elektřina, internetové připojení, signál ani teplá voda. Ovšem v noci jsme si mohli zatopit 
v kamnech. Zažili jsme si pravé Mongolsko se vším všudy. Opravdu perfektní zážitek. Kdo 
by čekal, že se 25 mladých lidí dnešní generace obejde týden bez internetu :D. Ale učitelé 
si pro nás připravili perfektní program a výlety po památkách, takže opravdu nebyl čas na 
brouzdání po internetu. Všechna jídla byla připravována přímo na místě a podávána 
v hlavní jurtě. Podávaly se tradiční mongolské pokrmy, většinou z masa. K dispozici byly i 
vegetariánské verze. 
Druhý týden probíhal v hlavním městě Mongolska, Ulánbátaru. Ubytováni jsme byli 
v tříhvězdičkovém hotelu Zaluuchuud. Většinou jsme byli ubytováni po třech. Zde už 
fungovala teplá voda i připojení k internetu. Ovšem hotel postrádal pračku, takže jsme si 
museli buď prát v ruce nebo v prádelnách. Snídaně, obědy i večeře byly podávány 
v restauraci.  
Doprava na venkově byla zařízena autobusem přímo pro nás. Dopravu po hlavním městě 
jsme si většinou zařizovali sami (pokud jsme se chtěli sami někam vydat). Většinou se ale 
kamkoliv dalo dojít pěšky. Autobusová doprava je v Ulánbátaru velice levná, ovšem kvůli 



častým dopravním zácpám není nejspolehlivější. Na druhou stranu taxíky bývají o něco 
rychlejší, ale také mnohem dražší. 
Pokud se jedná o stravu, tak se trochu liší od té naší. V Mongolsku převládá masitá strava, 
stejně jako u nás. Ovšem výběr masa je jiný. Nejoblíbenějším masem je totiž skopové a 
hovězí. Tučné. Mongolové rádi jedí tlusté skopové maso. Tím pádem je možné, že prvních 
pár dní to našemu evropskému žaludku bude dělat potíže. Ale jakmile si zvykne, bude to 
v pohodě. 
 
Celý pobyt jsem měl financován mongolskou stranou – to zahrnovalo stravu, dopravu a 
ubytování jak na venkově, tak v hlavním městě, školné a vstupy do muzeí. Letenky mám 
proplacené mou domácí univerzitou. Jediné výdaje, které šly z mé peněženky byly výdaje 
za věci mimo školu (suvenýry, kavárny, zábava…) 
 
Na venkově jsme byli docela odříznutí od okolního světa, ale byli jsme super parta, takže 
jsme si našli zábavu. Ovšem většinu týdne se nás snažili bavit učitelé naučným programem. 
V Ulánbátaru jsme měli denně dvě až tři přednášky na univerzitě. Mimo to jsme si mohli 
užívat pobytu v Mongolsku, jít za zábavou, do kina, do baru, do muzeí, galerií, knihoven, 
knihkupectví apod. Muzea, galerie a podobné jsou v Mongolsku pro studenty velmi levné. 
Pokud by chtěl někdo podniknout výlet mimo Ulánbátar do jiných měst, tak to zabere 
nějaký čas, protože jsou od sebe města rozmístěna poměrně daleko. Pokud by se někdo 
chtěl vydat na vlastní pěst na venkov, tak už je to trošku složitější. Ale i v Ulánbátaru je 
mnoho zajímavých míst, kam se podívat. 
 
V porovnání s našimi podmínkami je Mongolsko trochu nebezpečnější země. Lidé jsou sice 
velice milí a srdeční, a pokud uvidí, že se cizinec snaží mluvit mongolsky, tak jsou nadšení 
a klidně s vámi rádi pokecají. Ovšem ne všichni jsou tací. Je možné narazit i na lidi, kteří 
využijí toho, že nejste místní a v menších obchodech nebo v taxících vám naúčtují víc, než 
byste měli zaplatit (sice ne o moc, ale i tak). A pokud se chcete vydat někam na tržnici, a i 
Mongolové vám řeknou, že je tam nebezpečno a jsou tam kapsáři, tak je dobré se na to 
připravit. Několik mých spolužáků takto přišlo o peníze nebo i mobil. A řešit ztrátu takových 
věcí v zahraničí není příjemné.  
Ovšem i přesto, co jsem právě napsal, většina Mongolů je hodných a když přijdete 
s prosbou o pomoc, rádi vám pomůžou. A mladí mongolové většinou umí velmi dobře 
anglicky, takže není problém se domluvit. A navíc jsou vstřícní a přátelští. Se starší generací 
už trochu problém nastává, ale pokud uvidí, že se snažíte mluvit mongolsky, tak se vám 
budou snažit poradit i přes jazykovou bariéru. 
 
Tento pobyt jsem si náramně užil. V Ulánbátaru jsem zůstal ještě dva týdny mimo letní 
školu, nebyl žádný problém zůstat na hotelu nebo si najít vlastní ubytování. Škola také 
nabízela možnost zůstat na kolejích pro zahraniční studenty. 
Mongolsko je země plná překvapení, je úplně jiná, než na co jsme zvyklí u nás. Na jednu 
stranu je v Mongolsku stále vidět stará infrastruktura, nekonečné dopravní zácpy a budovy 
z doby socialismu, na druhou stranu jdou vidět moderní budovy, nádherná příroda a 
památky a plno vzdělaných mladých lidí, kteří se snaží zlepšit Mongolsko. Musím přiznat, 
že jakmile jsem dorazil do Mongolska, tak jsem si ho zamiloval. Opravdu mám zážitek na 
celý život. Potkal jsme mnoho super spolužáků a zažil věci, které jen tak znovu nezažiji. 
Velmi rád bych se tam znovu podíval a jel na místa, kam jsme bohužel neměli čas zavítat. 



Mongolsko je v žebříčku mých oblíbených destinací na vrcholu. Nejlepší pocity jsem měl, 
když jsme se procházeli po venkově v noci. Nikde nic, byl vidět pouze kouř vycházející 
z kamen z jurt. Nikde žádné světelné znečištění. A pohled na noční oblohu byl jedním 
slovem kouzelný. Tolik zářících hvězd najednou jsem ještě neviděl. Opravdu 
nejnádhernější noční obloha. V tomto ohledu bych dokonce řekl že je to romantičtější než 
pohled na Eiffelovu věž v Paříži nebo plavba na gondolách v italských Benátkách. Jen z 
toho, že vás i v noci sleduje dobytek, mi trošku naskakovala husí kůže.  
 
Každopádně pokud máte možnost se do Mongolska dostat, určitě toho využijte. Budou to 
super zážitky na celý život. 


