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Závěrečná zpráva z pobytu v Thajsku 

Ivo Bauer 

 

1.  Osobní údaje  

Jméno: Ivo Bauer 
Délka pobytu: 4 měsíce (15. 8. 2019 - 4. 1. 2020) 

Kontaktní osoba na vysílající VŠ: Monika Hebková 

Kontaktní osoba na přijímající VŠ: Peter Ratchatasorn 

Budete-li potřebovat poradit, můžete mi kdykoliv napsat na FB: Ivo JR Bauer. 

 
2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

- jazyk výuky na přijímací VŠ: 

Anglický jazyk. Co se týče předmětů, všechny jsme měli v angličtině, i když se nezřídka 
stávalo, že probíraná látka byla zopakována i v thajštině.  
Jak jsem byl upozorněn od studentů z minulých let, angličtina v Thajsku se nezlepší. 
Učitelé anglicky docela umí, ale žáci, se kterými jsme přišli většinu času do styku, toho 
moc nenamluví. Často angličtinu také prokládají thajštinou, což je vtipné, dokud něco 
nepotřebujete. Starší žáci a ti pilnější jsou na tom už lépe. 

 
- způsob a systém výuky na přijímací VŠ: 

Školní den je rozdělen do dvou bloků. Ranní (9-12) a odpolední (13-16). Nestalo se, že 
by výuka trvala do konce, vždy jsme končili dříve.  
 
Předměty jsme si zvolili: Electronic Marketing, Information Technology for 
Communication, Science in Daily Life a Introduction to Information System.  
Nejvíce mě překvapil předmět Electronic Marketing, vedl ho ruský Asst. Prof. Dr. Denis 
Ushakov, který na této univerzitě učí již 8 let. Je vidět, že problematice rozumí a výuka 
byla opravdu přínosná. Rozhodně doporučuji. 
 
Všechny čtyři předměty se nám vešly do dvou dnů. 
 
 

- systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek): 

Průběžné hodnocení (aktivita, domácí úkoly, kvízy), mid-term a final exam. Na konci roku 
se % získaná z těchto bodů sečetla a dala dohromady výslednou známku (50% je F). 
 

 
 
3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 

- typ ubytování: 

Ubytovali jsme se na kolejích Vichan - blízko nákupního centra Tang Hua Seng a 6,6 km 
k Victory Monumentu. Pokoj pro dvě osoby, jedna manželská postel. Wifi – jeden přístup 
na osobu (ne moc rychlá), klimatizace a balkón. V koupelně neteče teplá voda, takže po 
ránu je voda řádně ledová. K dispozici jsou pračky (občas prádlo obarví, občas udělá díry 
do oblečení), hodně levný automat na pitnou vodu – nikde v Thajsku nepít vodu z 
vodovodu! 
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- kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování: 

Od školy jsme dostali na výběr, Vichan byla ale z předešlých referencí jasná volba. Po 
příjezdu je třeba vyřešit ubytovací smlouvu a zaplatit první měsíc. 
 

- cena ubytování: 

Nájem je 5300 bahtů za pokoj + energie a voda. My jsme v průměru platili 7100 bahtů za 
měsíc. 

 
- zda existuje možnost stravovat se v menze: 

Ano. Mají tam pár stálých jídel, ale člověk tam nechodí tak často. Nejčastěji jsem si dával 
kuře / vajíčka s rýží + sladkou chilli omáčku. 
  

- jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování: 

Ceny jsou nízké, platil jsem 35-40 bahtů za oběd. V běžném ne-školním dni jsem platil za 
jídlo v průměru 250/den. Člověk nemůže jíst každý den to samé, takže jsem objevoval i 
lepší restaurace. Co se týká street food, tak v podchodu pod nákupním centrem Tang 
Hua Seng (poblíž kolejí) doporučuji zejména dva stánky – první se sushi, 10 bahtů / kus 
a druhý s těstovinami, 20 bahtů / porce.  

 
- jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ: 

Využívali jsme van, který přijížděl v 7:30 (reálně v 7:50) ke kolejím a dovezl nás před 
budovu školy. Nic jsme neplatili. Při cestě domů jsme měli na výběr – buď čekat do 16:30 
na školní van, nebo jet vanem k Mahidolu a odtud autobusem domů. Druhá varianta stála 
45 bahtů, ale byla mnohem rychlejší. Školní van totiž jel „okružní“ jízdu a naše kolej byla 
jeho poslední zastávka. Takže kolem 18:00 na koleji, když jsme jeli školním vanem. 

 
- cena dopravy (odkud-kam, cena za jednosměrnou/obousměrnou jízdenku): 

Autobusová doprava je levná. Za 6,6 km k centru jsem platil 21 bahtů. Bohužel jezdí na 
silnici přespříliš aut, takže i takto krátká vzdálenost zabere někdy i hodinu.  
Hojně jsem využíval jak nadzemní dopravu, tak i loď a taxíky. U taxíků důrazně 
doporučuji dbát na zapnutí TAXAMETRU, i potom je ale třeba být ostražitý. Kamarád 
z letiště ke kolejím platil dvakrát více, protože ho měl taxikář upravený. 
Pokud chcete jet taxíkem, doporučuji použít aplikaci Grab. Lze tam nastavit cíl cesty a 
zobrazí se i předpokládaná cena. 

 
- kde (a za jakých podmínek) je přístup na počítač a internet na přijímající VŠ: 

Ve škole jsou počítačové učebny s internetem. Já měl počítač svůj + jsem si pořídil od 
DTAC sim za 2000 bahtů (na 3 měsíce neomezená data). Když jsem projížděl statistiky, 
měsíčně jsem spotřeboval 70-120GB dat, myslím si, že se to vyplatilo.  
 

- podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty: 

Nikdo nám žádnou nabídku práce nenabízel, bylo by ale třeba mít i pracovní povolení. Já 
pracoval pro českou firmu, když se našel čas a chuť. Času je tu dostatek. 
 

- zdravotní pojištění – zda uznává přijímající VŠ české cestovní zdravotní pojištění, 

kde je nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění: 

Pojištění jsem měl u ERV a zaplatil jsem 7 190 Kč za rok. Přijímací VŠ o to neprojevila 

zájem. 
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4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 
- celkové náklady na studijní pobyt:  

122 000Kč. 

- v jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových 

nákladů:  

Stipendium pokrylo 46% mého pobytu. 
 
- jiné zdroje financování studijního pobytu (např. výběr: grant od jiné 

organizace/nadace, finanční podpora od rodičů, vlastní úspory, půjčka, 

práce/brigády v průběhu pobytu, jiné): 

Vlastní úspory + brigáda na dálku, podpora od rodičů. 
 

- zda se platí na přijímající VŠ nějaký druh poplatků (jaké a v jaké výši): 

Jediné, co jsme v souvislosti se školou platili, byla uniforma. Černé kalhoty, košile, 
kravata a pásek. Kalhoty, kravatu a košili lze vzít z domova. Na pásku je znak univerzity. 

 
- celkové hodnocení pobytu: 

Univerzitě Hradec Králové a všem lidem, kteří se na mém pobytu podíleli, moc děkuji za 

možnost strávit čas v Thajsku a také za poskytnutí stipendia. Nesmím také zapomenout 

na mou skvělou rodinu, bez jejíž podpory by to nešlo. 

Čas strávený na tomto pobytu mi byl přínosem a věřím, že zkušenosti zde získané si s 

sebou ponesu dále do života. Thajsko je totiž nádherná země a jestli váháte, zda se na 

studijní pobyt vydat, pevně věřím, že to pro vás bude v mnoha ohledech zážitek a 

nebudete litovat… 

 

 

 

 
 

 
 


