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1. Osobní údaje 

Jméno a příjmení: Pavlína Formanová 

Kontakt: pavlina.formanova@atlas.cz 

Obor: Informační management 2, 1. ročník 

Délka pobytu: 5 měsíců 

Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

Příjímací univerzita: Suan Sunandha Rajabhat University 

Kontaktní osoba na vysílající univerzitě: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz)  

Kontaktní osoba na přijímací univerzitě: Yozitar Somcharoen (yozitar.so@ssru.ac.th) 

 

 



2. Před odletem 

Letenka 

Letenku jsem zařídila přes Pelikan.cz a zvolila jsem cestu tam i zpět přímý let s jedním 
přestupem v Istanbulu (let s Turkish Airlines). 

Praha – Istanbul – Bangkok a zpět.  

Cena včetně pojištění storna: 14 711 Kč 

Očkování, testy, lékárnička 

Vzhledem k tomu, že jsem veškerá očkování (žloutenka typu A, břišní tyfus, vzteklina, 
meningokok) podstoupila již kvůli loňskému pobytu na Taiwanu, letos jsem žádné zařizovat 
nemusela. Očkování lze ale sjednat ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové či u paní 
doktorky Lukešové rovněž v HK či v Praze (doporučuji). V obou v případech vám vystaví  
i potřebný mezinárodní očkovací průkaz. 
Před odletem jsem pouze doplnila lékárničku – do Thajska určitě nezapomeňte léky na střevní 
potíže.  
 
Vízum 

Vízum do Thajska je nezbytné zařídit již před odletem. Standardní turistické vízum platí na 30 
dní a poté jste jako turisté nuceni zemi opustit. Na thajské ambasádě v Praze si proto zažádáte 
o „non immigrant visa“, které platí 90 dní. Je potřeba potvrzení od školy (v HK i Thajsku), 
smlouva o ubytování, dostupné finanční prostředky atd. Doba vyřízení je cca 3 dny. Až vám 
skončí povolená doba 90 dní, zajdete na imigrační do Bangkoku (je to na celý den…), kde 
požádáte o prodloužení víza. Vízum vám prodlouží až do doby vašeho odletu. Pokud chcete 
ještě cestovat do jiných zemí, zažádejte si o re-entry visa.  

Pojištění  

Jako většina studentů jsem si zřídila účet u Fio Banky (již v loňském roce), k jehož debetní 
kartě se váže cestovní pojištění. Varianta Cestovní pojištění Gold vychází na 75 Kč/měsíc. 

Mezinárodní řidičský průkaz  

Mezinárodní ŘP vystaví městský úřad ve vašem bydlišti a potřebujete k jeho vystavení pouze 
pasovou fotku a 50 Kč. 

3. Studium 

Při výměnném pobytu musíte splnit minimálně tři předměty. Ze seznamu předmětů, který 
jsme dostali na začátku semestru, jsem si vybrala 4 předměty. Mají zde ovšem jiný systém 
výuky. V jeden den můžete mít maximálně 2 předměty. Dopolední od 9:00-12:00 a odpolední 
13:00-16:00. Předměty tedy vyšly do dvou dnů + různé události/akce pořádané školou. 



Vzhledem k tomu, že škola je umístěna opravdu mimo centrum všeho, ráno v 8:00 jezdí do 
školy minibus od Tang Hua Seng (kde jsou koleje) a ze školy odjíždí cca po 16:00. Cesta trvá 
přibližně hodinu, tudíž ve škole strávíte opravdu skoro celý den.  

Cross Culture Communication 

Příjemná učitelka Nuntana Ladplee s hezkou angličtinou, které bylo rozumět. Předmět byl 
zajímavý, protože se zabýval převážně asijskými kulturami a rozdíly v nich. Ke splnění bylo 
potřeba napsat 1 report, 2 prezentace a písemný midterm (test v půlce semestru) a finalterm 
(na konci). Plus aktivita v hodině.  

Spa management 

Rovněž stejná učitelka Nuntana Ladplee a rovněž pro mě zajímavý předmět, který se týkal 
spa, masáží, vybavení, thajských standardů atd. Pro splnění byly potřeba nějaké prezentace, 
které jsme připravovali ve větších skupinkách. Midterm a finalterm vás také nemine.   

International and Thai cuisine preparation + Bakery product preparation 

Tyto 2 předměty měla stejná učitelka Nakaporn Ketgomut, které bylo zezačátku hůře rozumět 
(Thai English (Thaiglish), ale na to si zvyknete). Předměty se zabývaly zejména thajskou 
kuchyní a jejich součástí byla i praktická cvičení s vařením. Dozvěděli jsme se  
o nejoblíbenějších thajských i zahraničních jídlech, jejich přípravě, ingrediencích atd. Ke 
splnění je potřeba prezentace světové kuchyně, report + napsané recepty, co se uvaří.  

4. V Thajsku  

Ubytování 

Podle předchozích doporučení jsem zvolila ubytování ve „Vichan Residence“. Ubytování je 
umístěno 4 minuty od nákupního centra Tang Hua Seng, odkud odjíždí i minibus do školy. 
Jedná se o pokoje se základním vybavením jako je postel, skříň, psací stůl a koupelna (pouze 
se studenou vodou ). Při podepsaní smlouvy se platí vratná záloha 5000THB a první 
měsíční nájem. Nájem je 5000THB plus voda a elektřina je průměrně 400THB – záleží, jak 
moc klimatizujete, voda je levná. Vypovědět smlouvu je třeba měsíc předem! 

Stravování 

V Thajsku hlady určitě neumřete . Jelikož je na kolejích zakázáno vařit, člověk se stravuje 
venku v různých stáncích či restauracích, které jsou na každém rohu. Asi 3 minuty od 
ubytování je skvělá venkovní restaurace s výborným místním jídlem a cenami od 50THB za 
plnohodnotné jídlo (např. smažená rýže s masem a zeleninou). Oběd na univerzitě se dá 
pořídit ještě levněji. Jinak téměř všude v Thajsku můžete ochutnávat nepřeberné množství 
ovoce, ovocných smoothie, palačinek a dalších dobrot. Poslední poznámka ohledně jídla: 
hlavním dochucovadlem jídel jsou chilli papričky, takže opatrně s nimi. Thajci si sice chilli 
nasypou snad do každého jídla, ovšem pro nás Evropany to je většinou síla :D 

 



Doprava 

V Thajsku – konkrétně v Bangkoku – se nevyplatí půjčovat skútr, tudíž jste odkázáni na 
městskou hromadnou dopravu. Ta má sice po městě velmi dobré pokrytí, problémem jsou 
dopravní kolony. 3 kilometry tak v dopravní špičce (a že ta je často) můžete jet třeba i 2 
hodiny. Každopádně od Tang Hua Seng jezdí autobus 515 z Victory Monument (v centru 
Bangkoku, dobré spojení do dalších částí města) do Salaya (nejbližší oblast u školy). V centru 
Bangkoku pak můžete využít ještě nadzemní dráhu či metro. Na delší vzdálenosti dálkové 
autobusy či letadlo.  

5. Finance 

Mé celkové náklady před odletem, na život a cestování po Thajsku (Krabi, Koh Chang, Koh 
Samui, Chiang Mai, Chiang Rai, …), cestování po Bali a dvoudenní výlet do Kambodži vyšly 
přibližně na 130 000 Kč.  

6. Závěr 

Stejně jako půlroční pobyt na Taiwanu, i těchto 5 měsíců mi přineslo tolik nových zážitků, 
přátel a zkušeností, které mě obohatily a za které jsem moc ráda.  

Velké DĚKUJI, patří Univerzitě Hradec Králové za to, že jsem měla možnost být součástí 
tohoto zahraničního pobytu.  

  


