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1. Základní údaje 
Studijní jazyk angličtina 

Studijní program Ekonomie a hospodářská správa 

Hlavní zdroj financování stipendijní fond, tzv. jiné zdroje 

2. Informace a administrativa před pobytem 
Jak jste získal/a informace o možnosti 
vyjet do zahraniční prostřednictvím VŠE 
a o studijním programu, kterého jste se 
zúčastnil/a? (např. zahraniční oddělení na 
VŠE, Internet apod.): 

Že se dá na semestr vyjet pryč, není žádné tajemství. 
Konkrétně o této škole jsem se dozvěděl v informační 
brožuře od OZS. 

Proč jste se rozhodl/a ucházet se o místo 
právě na škole, na které jste pobýval/a?: 

Do Evropy jsem nechtěl a na anglicky mluvící zámoří 
jsem měl málo bodů (průměr :)), takže zbyla Asie. 
O Jinanu rozhodly body. 

Jak jste získal/a informace o této škole?: Popravdě jsem moc informací nezískal. Nejvíc jsem se 
dozvěděl ze zpráv studentů, co už tam byli. 

Jak jste získal/a informace určené již 
přímo pro studenty vybrané k pobytu na 
dané škole? (např. e-maily ze zahraničního 
oddělení přijímací školy, internetové 
stránky školy, přijímací škola poslala 
informační balíček poštou apod.): 
 

Od tamního koordinátora Garyho (Zhang Lei). 

Popište prosím stručně, jaké 
administrativní kroky od Vás vyžadovala 
přijímací škola před odjezdem (např. 
vyplnit on-line přihlášku, poslat přihlášku 
poštou, jaké přílohy, nějaké zvláštní 
doklady apod.): 

Stačilo vyplnit přihlášku a transcript of records. Oboje 
stačilo poslat naskenované emailem. 

3. Ubytování 
Kdy jste si zajišťoval/a ubytování? (před 
odjezdem, po příjezdu, jak dlouho 
předem): 

V emailu pro Garyho. 

  



Nabízí přijímající škola možnost ubytování 
na koleji?: 

Ne 

Nabízí přijímající škola nebo s ní spřízněna 
organizace pomoc s hledáním jiného typu 
ubytování než na koleji?: 

ano 

Pokud ano, uveďte prosím, jaké oddělení, 
osoba nebo organizace tuto pomoc 
poskytují.: 

Gary. 

Popište prosím stručně, jak tato pomoc 
vypadá. (např. poskytnutí kontaktů na 
pronajímatele bytů, možnost zapsat se do 
databáze zájemců o ubytování, konkrétní 
nabídka na základě Vaši poptávky apod.): 

Zahraniční studenti bydlí buď univerzitním hotelu, nebo 
v Budově pro zahraniční učitele (doporučuji). 

Pokud ne, kam se lze pro takovou pomoc 
obrátit?: 

 

Jaký typ ubytování jste Vy sám/sama 
využil/a?: 

jiný 

Případně prosím upřesněte: Budova pro zahraniční učitele. 

Kdo Vám osobně se zajištěním ubytování 
pomáhal?: 

Gary. 

Zajistit ubytování bylo dle Vašeho názoru 
(1 snadné, 5 obtížné): 

1 

Případný komentář: Jenom napíšete Garymu, že chcete bydlet právě zde. 

Proč jste zvolil/a právě tento druh 
ubytování?: 

Jediné místo v kampusu, kde můžete potkat bělochy, 
kteří vám se spoustou věcí poradí a pomůžou. Cena je 
sice trošku vyšší, ale nic extrémního. Správce budovy 
pan Huang je navíc velký sympaťák. 

Jaké vybavení jste měl/a ve Vašem typu 
ubytování k dispozici?: 

Bydlel jsem sám v poměrně velkém bytě s koupelnou, 
kuchyní (bez sporáku), obývákem s TV a ložnicí 
s internetovou přípojkou, topením a klimatizací. 

Uveďte prosím měsíční cenu Vašeho 
druhu ubytování, případně orientační ceny 
dalších typů ubytování, máte-li tyto 
informace k dispozici: 

1900 CNY/měsíc, tj. asi 5700 Kč/měsíc. Gary mi ale 
započítal jenom čtyři mesíce z pěti. 

4. Pojištění 
Pojištění na dobu pobytu v zahraničí jste 
uzavřel/a doma nebo v zahraničí? (V 
zemích EU platí samozřejmě Evropský 
průkaz zdravotního pojištění, nicméně 
doporučuje se uzavřít také komerční 
připojištění, které kryje léčebné výlohy, 
dopravu zpět domu v případě potřeby, 
pojištění odpovědnosti za škodu apod.): 

Doma. 

Uveďte typ pojištění a jeho cenu: Cestovní pojištění od ČSOB Pojišťovny přibližně za 4800 
Kč. 

  



Proč jste zvolil/a právě tento druh 
pojištění?: 

Nedělal jsem sice žádný rozsáhlý průzkum, ale přišlo mi 
nejlepší. 
 

Má přijímající VŠ nějaké zvláštní 
požadavky ohledně pojištění? (speciální 
druh, určitý limit, doložení existence 
pojištění před příjezdem apod.): 

Ne. 

5. Vízum 
Pokud je do země, kam jste cestoval/a, 
potřeba vízum, popište prosím stručně, jak 
jste jej zajištoval/a, s jakým časovým 
předstihem, na co si dát pozor, zda nastaly 
nějaké komplikace apod.: 

Všechno je popsáno na webu ambasády. Na ambasádě 
pracuje příjemná Češka a vyřizování proběhlo bez 
problémů. U mě žádné komplikace nenastaly, ale pokud 
jste Slováci, dejte si pozor, aby vám Gary do dokumentů 
napsal Slovakia a ne Czech Republic. (Zkušenost jiné 
studentky.) 

6. Doprava 
Jaký způsob dopravy jste použil/a 
k dopravě na místo studijního pobytu?: 

letadlo 

Uveďte přibližnou cenu v EUR za 
jednosměrnou/obousměrnou letenku/ 
jízdenku.: 

620 

Dle Vašeho názoru, je třeba/vyplatí se 
zařizovat dopravu výrazně v předstihu?: 

Nemám tušení. Co jsem koukal, stála letenka vždycky 
plus/minus autobus stejně. 

7. Těsně po příjezdu, bankovní účet 
Popište prosím, co je potřeba udělat hned 
potom, co přijedete na místo studia 
(ohlásit se na zahraničním oddělení, zajít 
do ubytovací kanceláře apod.): 

Zajít ke Garymu. Gary pro vás na letiště pošle studentku 
a ta už vám všechno řekne. 

Je potřeba zařizovat povolení k pobytu 
nebo podobné formality?: 

ano 

Pokud ano, jaké a jak je třeba postupovat 
(kam jít, jaké podklady mít)?: 

Nevím, všechno zajistila přidělená studentka. 

Založil/a jste si v místě studia bankovní 
účet?: 

ano 

Pokud ano, nebo pokud máte alespoň 
k dispozici informace, popište prosím, jaká 
je nabídka místních bank, zda existuje 
nějaká speciální nabídka pro studenty 
(nebo přímo studenty ze zahraničí / 
programu Erasmus), případně vysvětlete, 
proč jste zvolil/a právě Vaši banku.: 

Stručně a jasně: Nedělejte to, bankám se vyhněte 
obloukem. Není možné vypsat sem všechno, co jsem si 
kvůli tomu vytrpěl, ale pokud bude zájem, všechno vám 
vypovím dopodrobna. :) Nápověda: Poslat si peníze 
z účtu v ČR na účet v Číně mě stálo 250 Kč na poplatcích 
a 3 hodiny času vyřizování. 

8. Jazyková příprava 
V jakém jazyce/jazycích jste studoval/a na 
hostitelské VŠ?: 

V angličtině (přibližně). 

Hovoří se v zemi, kde jste pobýval/a, 
méně používaným evropským jazykem? 
(všechny kromě angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a španělštiny): 

ne 



Pokud ano, zúčastnil/a jste se před 
začátkem studijního pobytu kurzu EILC? (O 
pobytech na kurzech EILC existují 
samostatné závěrečné zprávy): 

ne 

Zúčastnil/a jste se těsně před začátkem 
studijního pobytu jiného jazykového kurzu 
vyučovacího a/nebo místního jazyka?: 

ne 

Nabízí přijímající škola nebo s ní spřízněná 
organizace kurzy vyučovacího a/nebo 
místního jazyka během semestru?: 

ano 

Zúčastnil/a jste se takového kurzu?: ano 

Pokud ano, popiště prosím stručně, jak 
kurz probíhal, zda za něj bylo možno získat 
kredity apod.: 

Kursy jsou s Larrym (Wang Lei) v Budově pro zahraniční 
učitele. Měl jsem soukromé hodiny (50 CNY/h) a taktéž 
jsem se účastnil hodin pro učitele z Nového Zélandu, 
které jim platí jejich organizace, takže jsem to měl 
zdarma. Kredity za to nebyly. :) 

9. Škola - studium 
 

Používá přijímací VŠ ECTS?: ne 

Pokud ne, v jakém poměru jsou místní 
kredity k ECTS, příp. k VŠE kreditům?: 

Musíte si to domluvit s proděkanem. 

Jak jste získal/a informace o kurzech, které 
budou v nabídce ten semestr, na který jste 
se chystal/a vyjet? (na internetu, e-
mailem/poštou po vyplnění přihlášky, 
pouze na vlastní dotaz apod.): 

V emailu od Garyho. 

Popiště způsob zapisování na kurzy 
(předem on-line, s jakým předstihem, až 
na místě apod.): 

Emailem Garymu dáte vědět, o jaké kursy máte zájem. 
Ale když přijedete, tak zjistíte, že je to stejně trochu 
jinak a musíte chodit tam, co zbylo. :) Ta škola v Jinanu 
zatím není pro zahraniční studenty moc připravená, ale 
to se časem určitě bude zlepšovat. Takže už ani nemusí 
platit, co tu čtete. 

Podle jakých kritérií jste si vybíral/a kurzy, 
které budete v zahraničí studovat?: 

Vybrala škola. 

Setkal/a jste se při výběru kurzů 
s nějakými potížemi?: 

Ano, kursy nebyly vypsány. Můj proděkan se na tři kursy 
angličtiny netváří moc přívětivě. :) 

Existuje možnost měnit po příjezdu na 
zahraniční univerzitu Learning 
Agreement?: 

ano 

Pokud ano, napište prosím, jaké jsou 
podmínky přijímací školy: 

O žádných nevím. 

  



Popište způsob a systém výuky na 
hostitelské VŠ (především ve srovnání 
s VŠE; forma výuky - přednáška x seminář, 
zapojení expertů z praxe, počet studentů 
na hodině, požadavky na studenty, 
příprava na hodiny, domácí úkoly apod.): 

Nemají tam eduroam a většina přednášek, na kterých 
jsem byl já, je velmi nudná a velmi dlouhá (3*45 min). 
Účast na přednáškách je povinná (aspoň pro Číňany). 

Jak probíhá hodnocení práce studentů, 
jaké druhy zkoušek je třeba vykonávat? 
(průběžné hodnocení, nebo jen na závěr 
semestru, písemné x ústní, jak náročné na 
přípravu apod.): 

Zkoušku jsem dělal jenom z angličtiny u Fina, na ostatní 
předměty jsem vypracoval seminárku + na jeden 
předmět ještě prezentaci. 

Jak dlouho trvá zkouškové období na konci 
semestru?: 

Dva týdny. 
 

Jsou na zahraniční studenty brány nějaké 
zvláštní ohledy ze strany profesorů?: 

Ano. 

Pokud ano, popište prosím jaké (možnost 
dostat materiály v jiném jazyce než běžní 
studenti, možnost vykonávat zkoušku 
v jiném jazyce než vyučovacím, možnost 
mít místo písemné zkoušky ústní 
a obráceně, možnost domluvit si zvláštní 
termín zkoušky s ohledem na datum 
odjezdu domů apod.)?: 

Nedělají zkoušky a nemusí do školy, pokud ohlásí, že 
např. cestují. Vypadá to, že si můžete domluvit 
v podstatě cokoliv. 

Jaké kurzy jste nakonec navštěvoval/a? 
Stručně prosím jednotlivé kurzy 
charakterizujte a zhodnoťte, jak jste s nimi 
byl/a spokojen/a: 

Angličtina s Finem -- Docela nuda, ale články byly 
zajímavé. Angličtina s panem Li (dvakrát) -- Nejlepší 
předmět. Pan Li je sympaťák, studenti ho mají rádi. 
Občas mě nechal i přednášet. Labor Economics -- Tam 
jsem byl jenom jednou. 90 % výuky bylo v čínštině 
a navíc se mi to krylo s čínštinou, kterou vyučoval Larry. 
Mikro -- Paní Wangová má pěkné prezentace, ale 
přednáší neskutečně nudně. Dobře se na přednáškách 
daly číst knížky. Marketing Management -- Paní 
Wangová (jiná než ta na mikru) je mladá a sympatická 
učitelka. Snažila se dělat hodiny v angličtině, ale čínští 
studenti měli prý s angličtinou problémy, a tak dál 
přednášela spíš čínsky. Taktéž se zde dobře četlo. :) 

10. Škola - organizační záležitosti, vybavení 
Zhodnoťte prosím podporu zahraniční 
univerzity v prvních týdnech po příjezdu 
(přístup k informacím, program po 
příjezdu - Orientation Day/Week apod.): 

Na všechno se musíte zeptat přidělené studentky, která 
ale nemusí mít zrovna čas, takže je nejlepší najít si co 
nejvíc kamarádů co nejrychleji. :) 

  



Zhodnoťte prosím péči, které se Vám 
dostávalo během semestru ze strany 
zahraničního oddělení přijímající 
univerzity, příp. jiných oddělení, se 
kterými jste museli jednat.: 

Pokud měla přidělená studentka čas, tak všechno bylo 
bez problémů. V zásadě ani není co vytknout. 

Popište prosím přístup do školní knihovny, 
ke studijním materiálům (jak se 
registrovat do knihovny, lze si půjčovat 
materiály na semestr, je knihovna 
otevřena i přes noc a o víkendu apod.): 

Nemám tušení, do knihovny jsem nikdy nešel ani na 
VŠE. :) Ve zdejší (SEU) knihovně mají i beletrii. Ale 
možná jenom čínsky. 

Popište přístup k počítačům a internetu 
(kde a za jakých podmínek, počítače 
a internet v místě ubytování, wifi ve škole 
apod.): 

V Budově pro zahraniční učitele není s internetem 
problém (kromě Velkého čínského firewallu, 
samozřejmě). Když si tam píchnete wifi router, můžete 
mít i pohodlí s wifinou, to jsem ale nevyužil. Dostatečně 
dlouhý kabel stojí 3 yuany v kampusovém 
supermarketu. 

Je požadován/doporučen vlastní 
notebook?: 

Není požadován, avšak bez něj zhynete nudou. 

Je možnost notebook si ve škole zapůjčit?: To sotva. 

Jaké jsou možnosti kopírování a tisku?: V Budově pro zahraniční učitele je počítač s tiskárnou 
(ale bez papíru :)). Pokud byste potřebovali něco 
okopírovat, někdo vám poradí. U Garyho to asi taky 
půjde. 

11. Studentský život a studentské organizace 
Funguje na hostitelské univerzitě 
(studentská) organizace podobná Buddy 
Systemu na VŠE?: 

ne 

Pokud ano, popište její nabídku pro 
zahraniční studenty a aktivity, kterých jste 
se zúčastnil/a (přidělení buddyho, výlety, 
večírky, tandem, sportovní a kulturní 
aktivity apod.): 

Měl jsem přednášku o sobě, ČR, Praze a VŠE, které se 
zúčastnila plná aula studentů. 

Fungují na hostitelské univerzitě ještě 
další studentské organizace?: 

ne 

Pokud ano, jaké a co zahraničním 
studentům nabízejí?: 

Nevím. Mně každopádně nenabídli nic. :) 

Jak jste se o studentských organizacích 
dozvěděl/a a jak jste získával/a průběžné 
informace o jejich programu?: 

Od spolužačky na angličtině u pana Li. 

Stýkal/a jste se více s místními nebo 
výměnnými studenty? Mají místní 
studenti zájem o zahraniční studenty?: 

S místními. O výměnné studenty mají velký zájem. 

Jak se lze dle Vašeho názorů co nejrychleji 
začlenit mezi místní studenty? Pomohla 
Vám k začlenění účast na aktivitách 
studentských organizací?: 

Chce to zajít na nějaký kurs angličtiny, kde najdete 
studenty, kteří mluví anglicky. Kdyžtak požádejte 
některého ze zahraničních učitelů, jestli by vás nevzal na 
svoji hodinu. 

  



12. Běžný život na místě 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů 
(např. menza, vaření si na koleji, doma, 
cafeteria, fast food apod.): 

Menza, večeře od pana Huanga v Budově pro zahraniční 
učitele, street food, supermarket, restaurace. 
 

Která z těchto možností je dle Vašeho 
názoru nejekonomičtější?: 

Asi menza, ale má nevyhovující otevírací hodiny -- oběd 
od 11 do 12. Srsly? :) 

Jaké jsou orientační ceny základních 
potravin v obchodech?: 

Nejdůležitější je, že nabídka obchodů je poměrně 
nekompatibilní s evropskými jídelními návyky. Pro 
našince jsou ceny většiny produktů poměrně nízké, 
výjimku tvoří např. kafe. 

Jaké jsou ceny jídel v menze, ve školních 
restauracích?: 

Do menzy jsem nechodil. 

Jaké jsou ceny jídel a nápojů v běžných 
restauracích?: 

Můžete najít velmi laciné (oběd za 20 Kč), ale i poměrně 
drahé restaurace. V restauracích nemluví anglicky, takže 
to chce naučit se aspoň několik jídel v čínštině (pokud, 
jak předpokládám, neumíte číst čínské znaky)... a pak 
přijedete na jih Číny a zjistíte, že tady jedí úplně jiná 
jídla a nic z toho, co říkáte, tam nevedou. :D 

Jaké dopravní prostředky jste používal/a 
k pohybu po městě nejčastěji? Uveďte 
prosím orientační ceny jízdenek městské 
hromadné dopravy; vyplatí se pořídit 
legitimaci na dopravu, předplatní kupón?: 

Autobus (1-2 yuany). Taxi -- základní sazba 8 yuanů, za 
cestu do centra zaplatíte přibližně 15 yuanů, na nádraží 
30 yuanů. Na letiště si vezměte airport bus za 20 yuanů. 
Pokud máte na autobus kartu, každá jízda vás vyjde 
o 10 % levněji, a hlavně nemusíte pořád hledat drobné. 

Jaké jsou možnosti kulturního 
a sportovního využití v místě pobytu, na 
univerzitě i mimo ni? (např. sportovní 
areály, zájmové a sportovní kluby, kino, 
divadlo, festivaly apod.): 

Jinan má přes šest miliónů obyvatel, takže se zde zřejmě 
najde leccos. Avšak studenti mají v 11 večerku a musí do 
té doby být zpátky na koleji, takže se toho s nimi večer 
moc podniknout nedá. 

Jsou tyto možnosti finančně náročné?: Nevím. 

Je povoleno pro studenty v hostitelské 
zemi legálně pracovat?: 

ne 

Pokud ano, je třeba vyřídit nějaké zvláštní 
formality, než začnete práci hledat?: 

Vůbec nevím, nezjišťoval jsem. 

Je pro místní studenty obvykle při škole 
pracovat?: 

Během prázdin a týdenního volna v říjnu ano, někteří 
pracují i během roku. 

Využil/a jste Vy sám/a možnost pracovat?: ne 

Má univerzita vlastního lékaře, 
nemocnici?: 

Ano. 

Musel/a jste během pobytu navštívit 
lékaře?: 

Naštěstí ne. 

  



Jaké jsou možnosti cestování z místa 
pobytu? Jaká místa stojí za to navštívit?: 

Cestování je snadné. Já jsem se pohyboval pouze při 
pobřeží, navštívil jsem Tai Shan, Šanghaj, Nanjing, 
Suzhou, Hangzhou, Guangzhou, Haikou, Xiamen 
a Peking. V zásadě mohu všechna místa doporučit. 
Podrobnější informace rád sdělím osobně. 

Pokud jste cestoval/a, jaké dopravní 
prostředky jste používal/a? Uveďte prosím 
také ceny.: 

Pro vzdálenější cesty rozhodně doporučuju kupovat 
letenky na www.elong.net, mám s nimi ty nejlepší 
zkušenosti (včetně storna letenky, kterou jsem si koupil 
na únor místo na leden). Pro cesty na kratší vzdálenosti 
doporučuju rychlovlak (dong che). Nejlíp uděláte, když 
vám s nákupem jízdenky pomůže někdo z místních. 
Ceny letenek se liší někdy velmi výrazně podle dne, kdy 
letíte (někdy i podle hodiny). Z Jinanu do Guangzhou 
(Kanton) můžete letět přibližně za 1000 yuanů. 
Rychlovlak z Jinanu do Pekingu stojí 150 yuanů (oproti 
tomu letadlo stojí 700). 

13. Finanční podpora, náklady na pobyt 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční náklady 
na pobyt?: 

20 000 Kč včetně pěti týdnů cestování, během kterých 
jsem příliš nešetřil. Pokud ke stipendiu přičtu běžné 
náklady na život v Praze, pak mi finančně pobyt vyšel i s 
cestováním přibližně neutrálně. 

Která položka Vašeho života v zahraničí 
byla finančně nejnáročnější? (ubytování, 
jídlo, cestování apod.): 

Ubytování, cestování, letenka tam a zpět. 

V jaké výši přispěla přidělená finanční 
podpora k pokrytí celkových nákladů? (v 
procentech): 

65 

V kolika splátkách a ve které fázi pobytu 
jste obdržel/a finanční podporu: 

V jedné splátce těsně po začátku pobytu. 

Jakým způsobem Vám byla finanční 
podpora předána? (Předává-li stipendium 
studentovi VŠE - Erasmus a jiné zdroje - 
probíhá platba vždy převodem, ostatní 
možnosti platby se vztahují k jiným 
variantám stipendia.): 

Převod na účet v ČR 

Jaké další zdroje jste využil/a k financování 
pobytu?: 

vlastní úspory, finanční podpora rodičů 

Platil/a jste nějaké poplatky hostitelské 
VŠ?: 

ne 

14. Celkové zhodnocení studijního pobytu 
Jak hodnotíte akademický přínos (zejména 
s důrazem na rozdíly oproti VŠE)? 
(stupnice jako ve škole): 

4 

Jak hodnotíte osobní přínos? (stupnice 
jako ve škole): 

1 

  



Celkové zhodnocení (stupnice jako ve 
škole): 

1 
 

Komentář: První tři týdny byly dost strašné, ale zbytek 
pětiměsíčního pobytu byl skvělý. Na gymplu jsem strávil 
rok v Německu, takže jsem byl na leccos připraven, 
avšak komunikační problémy (nikdo neumí ani slovo 
anglicky a já zas neuměl ani slovo čínsky) mě v první fázi 
nepříjemně zaskočily. Po krátkém čase si ale člověk 
najde anglicky mluvící studenty, kteří jsou ochotní 
s čímkoliv pomoct. Těch pět měsíců bylo legendárních, 
a kdybych se měl rozhodovat znova, zda pojedu, 
neváhal bych ani chvíli. Určitě doporučuju. 

Setkal/a jste se během studijního pobytu 
s nějakými (závažnými problémy)?: 

ne 

Zde prosím napište své případné 
připomínky k fungování programu, v jehož 
rámci jste vycestoval/a do zahraniční: 

Mám jedinou připomínku, která je vzhledem 
k pětiměsíčnímu pobytu celkem malá, ale vzhledem 
k tomu, že jde o akademický pobyt, je poměrně 
podstatná. Jinanská škola by měla o několik řádů zlepšit 
výuku pro zahraniční studenty. 

Zde prosím uveďte jakékoli další 
komentáře, doporučení, tipy pro další 
studenty a cestovatele: 

Svoje zážitky jsem se snažil zapisovat na svůj blog: 
http://mmister.com/tag/cina Pokud se budete chtít na 
cokoliv zeptat nebo budete chtít slyšet zážitky osobně, 
neváhejte mě kontaktovat na mmister@gmail.com. Rád 
pomůžu a porozprávím. :) 

 


