
Jana Přibíková a Míša Svobodová NCUT Peking zimní semestr 

2017/2018 
 

Studijní pobyt v zahraničí?? Proč ne. My jsme vyrazily na studijní pobyt do Číny. V půlce září 

jsme odletěly směr Peking na North China University of Technology studovat ekonomický 

program v angličtině. 

Dobrodružství začalo už na letišti, kde na nás měl čekat někdo z univerzity. Nikdo se ovšem 

nedostavil, v tom množství lidí jsme se minuli. Tímto nemilým zjištěním začal náš pobyt tisíce 

kilometrů daleko od domova. Smůla v podobě špatně zapsaných předmětů, či neobdržení 

studentských karet se nás držela ještě týden. Pak se jakýmsi zázrakem vše urovnalo a kromě 

menších komplikací na nás již žádné velké problémy nečekaly. Ba naopak.  

Po pár týdnech školy začaly na univerzitě prázdniny. Celé 2 týdny jsme strávily poznáváním 

Pekingu. Navštívily jsme všechny tradiční památky jako např. Čínskou zeď, Zakázané město, 

Letní palác nebo Náměstí klidu. Ochutnaly jsme pekingskou kachnu a další delikatesy, např. 

kuřecí jazyk, kravský žaludek či klasické smažené broučky na tyčce…. 

Po návratu do školy se vše začalo točit kolem 

Culture Festivalu, který se konal na konci 

října, a šlo již o pátý ročník. Na univerzitě se 

nachází velké množství cizinců, především 

z Asie a Afriky a cílem každé země bylo 

dobře reprezentovat svou rodnou zemi. 

V dopoledním programu si každý připravil 

jídlo či pití a celý den vyvrcholil tanečním 

a pěveckým vystoupením zástupců každé 

země. My jsme Českou republiku 

reprezentovaly tradičním českým jídlem, ke 

kterému jsme podávaly zlatavý mok.  

Samotné studium na škole nás velmi bavilo. Mezi naše 

studijní předměty patřila čínština, základy čínské 

ekonomiky, angličtina a účetnictví. Občas bylo největším 

problémem učitelům rozumět. Učitelé byli moc milí a 

vždy se nám snažili pomáhat. Pro úspěšné ukončení 

předmětu byla nutná splněná docházka, splněné domácí 

úkoly např. příklady na účtování, připravit si prezentaci o 

ekonomice v česku, napsat esej v angličtině, anebo 

povídání na dané téma v čínštině. Dále jsme ještě museli 

splnit průběžné a závěrečné testy, které byly vždy 

písemnou formou. Úroveň náročnosti odpovídá naší 

škole. Testy nebyly nijak složité, stačilo se jen několikrát 

v týdnu učit 😊 

Na závěr našeho pobytu byl trochu kámen úrazu 

zařizování potřebných dokumentů, které jsme 



potřebovaly odevzdat na naší škole po návratu: výpis známek – transcript of records a potvrzení 

o absolvování studia. Do kanceláře jsme chodily téměř každý den a vždy se našel jeden 

problém, kvůli kterému nám nemohli dát všechny papíry. My už jsme bohužel neměly čas, tam 

před odletem zajít, a proto jsme pak vše řešily písemně po návratu. Naštěstí úspěšně. 

Co se týče peněz, tak jsme v pohodě vystačily. Pobyt a školné platila NCUT a od VŠTE jsme 

dostaly stipendium na letenky, víza a stravu. Velice příjemné bylo, když jsme zjistily, že jídlo 

v Číně není vůbec drahé. My jsme většinou chodily na jídlo do školní menzy, kde například 

Kung-Pao stálo 8 juanů (30Kč). Veřejná doprava je také velice levná, jízda autobusem nás se 

studentskou kartou stála 1 juan a metro podle trasy, průměrně 5 juanů. Zajímavé bylo, že 

autobusy v Pekingu nejezdí podle jízdního řádu. Mají pouze stanovené zastávky, ale nikdy 

nevíte, kdy autobus přijede a to bylo v zimě trochu nepříjemné. Také kampus byl velice pěkný, 

bylo tam všechno, co jsme potřebovaly. Obchody, knihovna, posilovna, bazén, hřiště na fotbal, 

basketbal a tenis, nemocnice a asi 5 restaurací. Všude po areálu byla wifi, někde sice nebyl moc 

signál, ale v hotelu, kde jsme bydlely, fungovala skvěle. A hlavně po příjezdu nám zařídili 

čínského operátora s mobilními daty, takže jsme se na internet mohly připojit kdekoli.  

Čas v Pekingu utíkal jako voda, všední dny 

ve škole střídaly víkendové výlety a pomalu 

se přiblížily Vánoce. Ty už v Číně nejsou 

takové tabu. V nákupních střediscích hrají 

americké vánoční písně a setkaly jsme se také 

s dvoumetrovým růžovým vánočním 

stromečkem. Na navození vánoční atmosféry 

to spolu s bruslením na ledové ploše stačilo 

a my si spolu s našimi spolužáky užili 

příjemné vánoční svátky s bramborovým 

salátem a obalovanými krevetami. 

 

Čas vánoc velmi rychle vystřídalo období zkoušek. 

Ty začaly hned 25. prosince…. Naštěstí jsou Číňané 

velmi tolerantní a všechny zkoušky se dají v naprosté 

pohodě zvládnout. Zbyl nám tak ještě před odletem 

zpátky do Čech čas nakoupit poslední suvenýry, 

rozloučit se nejen s kamarády, ale také s oblíbenými 

místy a vydat se zpátky do rodné vlasti. 

I když jsme se občas samy ve velkém světě 

neubránily slzám, byly to 4 měsíce plné zážitků 

a zkušeností, které bychom rozhodně přály každému. 
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