
   
 
 

Příloha B 

Zpráva ze studijního pobytu v Malajsii 
Kuala Lumpur - Taylor's University 

srpen – prosinec 2016 
 

 
 

1.  Osobní údaje  

- Jméno studenta: Jitka Adamová, FIM UHK 

- délka pobytu: 1měsíc (cestování + letní škola AEI-ASEM + orientation week) + 4 

měsíce (studium na Taylor's University) 

- kontaktní osoba na vysílající VŠ:  Ing. Vendula Pourová 

Zahraniční FIM UHK, 

Email: vendula.pourova@uhk.cz 

      Monika Hebková 

Zahraniční FIM UHK, 

Email: monika.hebkova@uhk.cz 

 

- kontaktní osoba na přijímající VŠ:  Ms Shamila Ganapaty  

Assistant Manager, Global Mobility 

T: +6 03 5629 6613 (DL) || T: +6 03 5629 

5000 (GL) 

Email: Shamila.Ganapaty@taylors.edu.my 

 

2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

Příprava pobytu: univerzita nám poslala spoustu dokumentů s požadavky, ale většina pro nás 

nebyla určena, třeba zdravotní prohlídky (pouze pro studenty na dva semestry). Bylo potřeba 

zaplatit univerzitě poplatek RM560, poslat 7 pasových fotek, okopírovaný pas, potvrzení o 

úrovni anglického jazyka a životopis. Dále jsme vyplnili přihlášku k mobilitě a vybrali jsme si 

předměty. Povoleno bylo si vybírat pouze z jednoho oboru, co možná nejbližšího oboru 

studovaném na FIM. Já jsem výběr moc široký neměla. Zajímal mě obor Bachelor Science 

Culinology, ale to v Taylor's neprošlo. Neměla jsem pro to dostatečné základy. Na FIM 

studuji Management cestovního ruchu, a proto jsem si tedy zvolila Bachelor of International 

Tourism Management. Na Taylor's jsou dvě možnosti Bachelor of International Tourism 

Management:  

1. Event Management (Hons) 

2. Travel & Recreation Management (Hons) 

Mě byla bližší druhá varianta. Poslali nám Modules Registration Form, pokud ale hodláte 

studovat na School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts jako já, musíte vyplnit jinou 

přihlášku, která se nachází na konci Modules Guide. Nabídka je ze studijních předmětů 

z 5. semestru jednotlivých oborů. Všechny ostatní School mají předměty popsány School 

of Hospitality, Tourism and Culinary Arts ne, takže si vybíráte jen tak podle jména.  

 

Studium na přijímající škole: Všichni ostatní viděli již při orientation weeku svůj rozvrh. Můj 

rozvrh s původními předměty se podařilo zprovoznit v portálu po opakovaných návštěvách 

Office of School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts asi za týden. Změny v rozvrhu se 

řeší přes programme director, který vám změny povoluje. Pro změnu předmětů se také 

vyžadovalo povolení od vysílající univerzity, což problém nebyl. V mém případě nebylo 

úplně jednoduché sehnat programme director, takže se věc zase táhla. S přihlašováním 

rozvrhových aktivit se dělaly velké tajnosti, nechtěli nám sdělit, kdy se jaký předmět koná. 

mailto:vendula.pourova@uhk.cz
mailto:michaela.plasilova.2@uhk.cz
tel:%2B6%2003%205629%206613
tel:%2B6%2003%205629%205000
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Rozvrh vám sestaví programme director + office vaší fakulty a vy vše dostanete jako hotovou 

věc. První týden mě nakázali navštěvovat původně vybrané předměty, než se věc 

s programme director vyřídí. Nakonec jsem měla tyto předměty:  

French 1- Basic 

Výuka probíhala 2x týdně hodinu a půl. Jedná se o základní kurz francouzštiny pro úplné 

začátečníky. V průběhu semestru se prezentuje projekt (malá prezentace) a píše se test. 

Předmět se zakončuje ústní i písemnou zkouškou. Mě hodiny francouzštiny moc bavily a 

mohu tento předmět jen doporučit. Není složité ho splnit.  

English for Hospitality and Tourism 

Tento předmět mi toho moc nedal. Výuka se nevztahovala k cestovnímu ruchu. Šlo spíše o 

náš Metodologický seminář. Při hodinách se toho ale moc nedělo. Závěrečný zkouškový test 

byl potom celkem těžký. Obsahoval jednoduché gramatické cvičení, esej a poměrně dlouhé 

články, ke kterým se vztahovaly otázky.  

Recreational Management Application 3  

Náplní tohoto předmětu je Spa management. Výuka se věnovala historii lázeňství, Spa 

designu, Spa marketingu, lázeňskému finančnímu managementu, typům masáží, akupunktuře, 

čínské medicíně, ajurvédě i aromaterapii. Mimo to jsme navštívili troje lázeňská zařízení. 

Splnit předmět nebylo složitě, i když zadané úkoly zabraly mnoho času.  

Travel Geography. 

Výuka probíhala jednou týdně dvě hodiny. Obsah předmětu se pohyboval na úrovni nižšího 

gymnázia nebo základní školy, jelikož Asiati nejsou v geografii moc silní. Zakreslovali jsme a 

zapisovali důležité body do map světadílů. Na projektu se spolupracovalo v týmech. Každý 

tým dostal jiné téma (např. Antarktida, Pan-American Highway, Paranormal places, 

Arktida…). Museli jsme vypracovat report a prezentaci na uvedené téma. Test v průběhu 

semestru byl velice jednoduchý. Písemná zkouška byla trošku těžší.  

 

Celkový dojem z přijímací školy: Kampus je nový, moderní a dobře vybavený. Nabízí mnoho 

možností i pro sportovní využití. Počítejte s překlimatizováním učeben, a proto se zde užije i 

dlouhý rukáv a kalhoty. Toto je typické pro celou Malajsii.  

 

Na pobyt přesahující 90 dnů je potřeba vízum + bez speciálního studijního víza není cizinec 

oprávněn v Malajsii studovat. O postupu získání víza jsem se ihned po výběrovém řízení 

informovala na ambasádě a přišla mi následující odpověď: 

Zahraniční studenti, kteří byli přijati do studijního programu některé z malajsijských 

univerzit, si musejí obstarat specifický typ víza tzv. Visa with reference (VDR). 

  

Proces vyřízení tohoto povolení trvá standardně 30 dnů a probíhá následovně: 

1.      Taylor´s University za Vás podá žádost na Imigrační úřad Malajsie. 

2.      Pokud bude Vaše žádost schválena, oficiální vyrozumění obdržíte asi do měsíce od 

podání žádosti přímo z imigračního úřadu elektronicky, či poštou. 

3.      Dokument bude obsahovat informace o povolení k pobytu včetně Vašeho referenčního 

čísla.   

4.       S tímto potvrzením a následujícími dokumenty se žadatel dostaví na Velvyslanectví 

Malajsie (Na Zátorce 675/30, Praha 6). 

 vyplněná žádost (viz. příloha) 

 2 pasové fotografie 

 rezervace letenky 

 cestovní doklad a jeho kopie 

 občanský průkaz a jeho kopie 

 140Kč v hotovosti 



   
 
 

Příloha B 

POZOR: Je nutné si předem sjednat schůzku na tel.: 234706611, nebo 

email: embassy.malaysia@mwprague.cz. 

Vyřízení žádosti trvá 3-5 pracovních dnů. 

 

http://www.imi.gov.my/index.php/en/component/content/article/40-

pengumuman/%201009-updates-on-international-students-on-visa-requirements 

 

Nicméně tento postup se poněkud protáhl. Imigrační úřad se nestihl vyjádřit do mého 

srpnového odletu. Odletěla jsem do Malajsie bez potřebného Visa Approval Letter na vstupní 

turistické 90 denní vízum. V průběhu letní školy v Kuala Lumpur mi konečně Visa Approval 

Letter přišel asi po 4 měsících. Nicméně změna země vydání víza na Singapur trvala další 

týdny. Po vydání víza vám škola odebere pas, což zabere také nemálo času. Před odjezdem 

musíte opět pas odevzdat a studijní vízum zrušit. Pro mě by to znamenalo být velkou část 

pobytu bez pasu a bez cestování. Vedení školy nakonec celý proces zjednodušilo a svolilo 

k výjimečnému setrvání na vízum turistické. Tato cesta, ale není oficiální.  

 

- jazyk výuky na vysílající VŠ 

- anglicky (s asijským či jiným přízvukem) 

- způsob a systém výuky na vysílající VŠ 

- přednášky a cvičení 

- Některé předměty se konají 2x v týdnu jiné 1x. Obsazenost předmětů se pohybovala 

mezi 10-20 studenty, takže se výuka konala v malých učebnách.  

- systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek) 

- zahrnuty práce odevzdané v průběhu roku, prezentace a zkoušky 

- výslednou známku tvoří hodnocení projektu, zkoušky v průběhu semestru a konečné 

zkoušky, práce v hodině, prezentace a reflexe na výuku, přičemž každá část má jinou 

procentuální váhu na výsledné známce 

 

3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 

- typ ubytování – S ubytováním to ze začátku nebylo nejjednodušší. Nabídnutou variantu 

univerzitou, ubytovat se v DK Senza, jsme odmítli. Ubytování je zde drahé (cca RM1500) 

a studenti jsou ubytovaní po dvou na pokoji. Další věcí je přípatek k nájmu za smluvní 

dobu pouze na pět měsíců. Hledali jsme si pronájem bytu. Inzeráty na internetu sice jsou, 

ale na naše dotazy se zájem o danou nemovitost většina agentů neodpověděla. Navíc 

smlouvy jsou dost často bez možnosti výpovědi, takže musíte doplatit částku za celou 

dobu nájmu uvedenou ve smlouvě. Taky nikdo z nás nevěděl, jak to dopadne s vízem. Po 

počátečních nezdarech (nejsme pro domácí atraktivní nájemci: cizinci a krátká doba 

pronájmu) jsme si až v Malajsii našli ubytování na principu spolubydlení s ostatními 

studenty ihned 5 min cesty za kampusem. Jedná se o bloky domů s apartmány 

pronajímané studenty, ale bydlí zde i rodiny. Celkový prostor je oplocen a hlídán Security 

službou. Kontakt na pronajímatele je níže: 

 

- Uncle Melvin´s Rooms: 

- Kontakt: 

- https://www.facebook.com/Uncle-Melvins-Rooms-172889246116006/?fref=ts 

 

- Mir Sachal Khan +60 11 23270601 

Melvin Lee at +60 12 330 3328 

- Telefon: 011-2696 5100 

- E-mail: mirsachal@gmail.com 

mailto:embassy.malaysia@mwprague.cz
http://www.imi.gov.my/index.php/en/component/content/article/40-pengumuman/%201009-updates-on-international-students-on-visa-requirements
http://www.imi.gov.my/index.php/en/component/content/article/40-pengumuman/%201009-updates-on-international-students-on-visa-requirements
https://www.facebook.com/Uncle-Melvins-Rooms-172889246116006/?fref=ts
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- Webová stránka: http://I-rent.com.my 

 

Původně nás nechtěli ubytovat holky a kluky v jednom bytě, ale nakonec udělali výjimku. 

Zaplatili jsme zálohu za ubytování a za elektřinu. Nájem jsme platili v hotovosti. 

- cena ubytování: RM500 na jednoho + elektřina podle spotřeby (používání klimatizace) 

 

- Stravování: V kampusu se nachází malá menza - Temptations, a canteen-style concept 

restaurant, kde se ceny jídel pohybují RM5.50 do RM9 a má omezenou otevírací dobu. 

Dále se zde nachází poměrně velké množství restaurací a kaváren, i supermarket 7/11.  

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

- Nevím přesně ceny v restauracích v kampusu, protože jsem si vařila sama. V běžných 

restauracích se pohybuje jídlo od RM 5,50-30. Malajská kuchyně je dosti mastná a 

založená na všelijakých omáčkách různého složení, což vadilo mému zažívání. Někdo měl 

problémy s pálivostí jídel. Přímo před tímto pobytem jsem se účastnila i Letní školy 

v Kuala Lumpur, kde nebyla možnost si vařit. Trošku jsem tím trpěla. Ke konci školy mi 

začaly bolesti břicha, ale jakmile jsem se přestěhovala a začala si vařit, vše se srovnalo. 

Restaurace v kampusu nabízejí ale jídla i různých kuchyní. 

- Út-Ne se konají hned na hlavní ulici za apartmány (5min. od univerzity) ranní trhy cca od 

7 do 10 hodin, kde lze koupit ovoce, zeleninu, kuře, tofu, tempeh, koření, luštěniny, 

hotová jídla, někdy vajíčka i nějaké oblečení a drobnosti. V komplexu se nachází malý 

obchod a asi 10 minut cesty malý supermarket – 99 Speedmart. Autobusem přímo 

z kampusu je možné dojet do obrovského nákupního centra Bandar Sunway Pyramid, kde 

je velký supermarket a širší nabídka produktů.  

 

- Jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ: 

Do školy jsme chodili pěšky. Nicméně přímo z kampusu jezdí pravidelně autobusy 

několika směry. My jsme využívali autobus při cestě do nákupního centra Bandar Sunway 

Pyramid, jednosměrná jízdenka stojí RM1,5. 

- Cesta z letiště stála přes Grabhitch RM45. Přes aplikaci Uber nebo klasický Grabcar se 

cena pohybovala okolo RM70.  

 

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

- Přístup k počítačům a tiskárnám je v knihovně a v bloku C. K počítači se přihlašuje přes 

ID (číslo studenta) a heslo tvoří číslo pasu.  

 

- Podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty – na práci je nutné pracovní 

vízum  

- Zdravotní pojištění – Využila jsem zdravotní pojištění od České pojišťovny za 3367 Kč 

na celý rok. Splňuje směrnici vydanou kvestorem a je cenově asi druhé nejvýhodnější. Jen 

upozorňuji, že se pojištění nevztahuje na půjčené věci (typu nehoda na skútru atd.) 

Přijímající VŠ se o české pojištění nestarala. V počátečním poplatku univerzitě bylo 

zahrnuto Hospitalization & Surgical Insurance. 

 

 

4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

- FIM poskytla stipendium na pobyt ve výši 54000 Kč. Náklady na pobyt (letenky – skoro 

18000 Kč, pojištění, očkování, životní náklady, poplatek univerzitě) činily asi 55000 Kč. 

Cestování (Thajsko, Kambodža, Singapur, Nepál, Japonsko, Brunej, Austrálie, Čína + 

cestování po Malajsii) mě vyšlo asi na 85000 Kč. Tato částka je poměrně vysoká vhledem 

k mé účasti na týdenním univerzitním výletu do Nepálu, který vyšel na 30 000 Kč. Tato 

http://i-rent.com.my/
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cesta nebyla původně plánovaná a šlo de facto o náhodu, nicméně byl to asi nejlepší 

zážitek mého života. 

- Celkové náklady na studijní pobyt (průměrná částka za měsíc): průměrně jsem 

utratila asi 6500 Kč měsíčně  

- Jiné zdroje financování studijního pobytu: vlastní úspory a našetřené peníze z brigád 

před odjezdem, finanční podpora od rodičů 

- Zda se platí na přijímající VŠ nějaký druh poplatků (jaké a v jaké výši): Ne, školné 

jsme jako Exchange student žádné neplatili. 

- Celkové hodnocení pobytu: Ze začátku se věci (vízum, rozvrh) táhly a to pro mě bylo 

z kraje pobytu nepříjemné. Nyní musím říci, že mi tento pobyt změnil život a splnila jsem 

si mnoho snů. Se zahájením výuky jsem poznala spoustu zajímavých lidí a navázala pevná 

přátelství i mimo kampus, kterých si nesmírně vážím. Setkáním s naprosto odlišnými 

kulturami se člověk naučil a poznal do té doby neznámé. Tyto zkušenosti mě nesmírně 

obohatily. Navíc jsem získala více jistoty v angličtině a nadhledu do života. Za příležitost, 

která mi otevřela dveře do světa, jsem moc vděčná a budu na to vzpomínat celý život.  

- Návrhy na zlepšení systému programu přímé spolupráce: Při informační schůzce nám 

bylo řečeno, že podmínkou Taylor’s University je splnění 16 kreditů. Ve skutečnosti 

Taylor’s University následuje požadavky domácí univerzity, v našem případě tedy stačí 

splnění tří předmětů. Tohle jsme zjistili asi po měsíci studia s již pevným rozvrhem. 
 

 

 

 

 


