
Závěrečná zpráva z pobytu v Thajsku  Suan Sunandha Rajabhat University 
International College 

1 

 

Závěrečná zpráva z pobytu v Thajsku 

Mádle Marek 

 

Suan Sunandha Rajabhat University International College 

Zimní semestr 2017 

1. Osobní údaje  

Jméno a příjmení:   Marek Mádle 

Email:     marek.madle112@gmail.com 

Délka pobytu:    4 měsíců (srpen - prosinec 2017) 

Vysílající instituce:  Univerzita Hradec Králové 

Obor    Informační Management 

Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková , Monika.Hebkova@uhk.cz 

Přijímající instituce:  Suan Sunandha Rajabhat University International College 

Kontaktní osoba   Suan:Peter Ratchatasorn, peach_sk123@hotmail.com 

2. Před pobytem 

 Letenka - Zprostředkována od pana Krtka (v případě potřeby kontaktovat mě), který mi pomohl 

sestavit cenově výhodné letenky, díky osobním komplikacím byly pořizované na poslední chvíli 

cca 3 týdny před odletem. Trasa Praha -> Frankfurt (bus) -> Frankfurt -> DOHA -> Krabi přílet 

ráno a poté odlet směr Bangkok večer, na cestě zpět Bangkok -> Krabi (bus) -> Krabi Doha -> 

Frankfurt -> Praha. Cena vyšla na necelých 22 000. 

 Očkování - Podstoupil jsem očkování proti vzteklině, břišnímu tyfu, meningokoku a žloutence 

v rámci studia na Wenzao před 2,5 lety + celková zdravotní prohlídky. 

 Pojištění - Pojištění jsem sjednal u Fio banky do 100 Kč měsíčně, s povinností uzavření na 12 

měsíců. 

 Vízum - Nutné zařídit, bez víza je jinak nutno po 30 dnech opustit zemi a tím získat prodloužení 

na dalších 30. Základne vystaví visum na 90 dní a pokud člověk zůstává déle, dá se pořídit 
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prodloužení, je to hrozný proces výrazně doporučuji na konci 90 dní raději odletět a přiletět zpět 

bez re-entry co automaticky znamená dalších 30 dní. Vyřízení VISA standardně 3 pracovní dny.   

 Mezinárodní řidičský průkaz - Vystaví vám ho cca za 50 Kč na příslušném úřadě ve vašem 

městě (nelze sjednat v jiném!). 

3. Studium na přijímací škole 

Podmínku UHK bylo splnění 3 předmětů a to nezávisle na jejich kreditním ohodnocení. Na rozdíl od 

mé předchozí zkušenosti z Taiwanu, jsem neměl žádného Buddyho, většinu informací jsem 

komunikoval přímo s Peterem co má na starost mezinárodní studenty u nich na univerzitě. Rozvrh se 

dal sestavit do méně jak tří dnů. Předměty jsem měl všechny hodnoceny 5,5 kredity. Pozor je VELMI 

rozdílný typ studia, za den jsou pouze 2 předměty jedna ranní hodina od 9-12 a pak je od 13-16 s tím že 

v 8:00 odjíždí Bus z města (Tang Hua Seng), zhruba v 17:00 se vrací zpět.  

 Corporate Communication Management –  Za mě jednoznačně nejlepší předmět který jsem 

v Thajsku absolvoval, vyučoval mě Američan James Todd Whitaker a byl to chlap 

s neuvěřitelným přehledem + bonus v Thajsku je rozumět dobře angličtině, alespoň zezačátku, 

než si student trošku zvykne na Thaiglish  je to s nej studenty na škole co studují Airline 

Business Management. S tímto oborem se dá poměrně i dobře komunikovat od 3. ročníku cca. 

 English for Communication and Study Skills – Vyučující Nuntana Ladplee, byla úplně skvělá 

a hodiny s ní měly předem jasný řád a strukturu, což je také hezké na začátku semestru dostat 

rozpis, co se kdy bude dít, protože si člověk vše lépe rozplánuje. Předmět bohužel byl s prváky 

a místo abych si angličtinu procvičil, či se v ní nějak zlepšil, bylo to spíše opakování.  

 Home Stay and Budget Accommodation Management – Předmět který je hodně zaměřen na 

cestování, ubytování, festivaly po Thajsku mi pomohl trošku nahlédnout pod pokličku Thajské 

kultury zjistit něco o letenkách typech ubytování a lépe se zorientovat v těchto oblastech. Tento 

předmět jsem si zvolil, protože mám cestování jako koníček a když už jsem v Thajsku byl půl 

roku, chtěl jsem jejich kulturu lépe poznat. Vyučující měla trošku horší anglickou výslovnost, 

vynahrazovala to však neustálým úsměvem a nadšením pro předmět.  

 International and Thai Cuisine Preparation – Předmět který jsem si dal z praktického 

hlediska, dovědět se nějaké Thajské názvy jídel, jak co objednat a zjistit, jak rozmanitou mají 

kuchyni. Když se vaří v Čechách, jídlo je slané, sladké, kyselé, když se vaří v Thajsku jídlo má 

obvykle minimálně 2 chuti najednou mnohdy i 3 chutě. Sladko-kyselé, Slano-sladké opravdu 

mají rozmanitou kuchyni, téměř vždy pálivou :D  

4. Život v Thajsku 

 Ubytování – Ubytování mi bylo nabídnuto více, nakonec jsem zvolil Vichan Residence, která 

byla cca 400-500m od nákupního centra Tang Hua Seng. Součástí prvního podepsání pronájmu 

bylo pronájem nábytku na celou dobu pobytu v ceně 2000-4000, nevím už přesně a jedna 



Závěrečná zpráva z pobytu v Thajsku  Suan Sunandha Rajabhat University 
International College 

3 

 

měsíční kauce. Celkově jsem nechával za první nájem, nábytek, kauce a vše cca 10000THB což 

je na naše asi 7000Kč při tehdejším kurzu. Měsíčně se pak nájem pohyboval 5000THB bez 

energií, podle toho jak jsem klimatizoval, jsem se pohyboval od 5200-5500THB. POZOR 

vystěhování z bytu je potřeba nahlásit 1 měsíc dopředu! Předchozí studenti díky tomu zaplatili 

měsíc navrch. Součástí byl i jeden bonbon (polštář), polštář, povlak, spal jsem pod dekou 

z letadla Qatar a bylo to víc, než dostačující. Pokoj na danou lokaci cenově vyšel dobře, ale 

v lokaci Sallaya (10 km od školy) se za stejné peníze dal sehnat i s TV, bazénem, posilkou a 

v okolí bylo mnohem více jídelen a i s anglickým menu, v okolí mého pobytu bylo velmi 

náročné se anglicky domluvit.  

 Strava – Člověk se doma ani nestravoval, za 1. neměl jsem lednici, za 2. v bytě bylo i výslovně 

zakázáno si vařit. Jídla v okolí byla výborná, speciálně na rohu za Tang Hua Seng, naproti 

tržnici jsem měl oblíbenou restauraci, které jsem říkal „U babičky“, paní možná nebyla toho 

věku, ale byla strašně moc milá. Jídle se pohybovala od 50THB do 100THB max většinou. 

V případě dotazů na stravu, kde co sehnat se na mě klidně obraťte, na začátku pobytu se hodí 

vědět, kam dojet a co si dát, postupně si člověk sám zjistí, ale já se také ze začátku slušně spálil. 

 

 Doprava – Původně jsem pro dopravu po Thajsku chtěl zakoupit buď starší, nebo nový skůtr. 

Nakonec jsem zvolil, že se všude budu pohybovat veřejnou dopravou. Ergo mezi většími 

vzdálenostmi po Thajsku noční busy, po Bangkoku buď pěšky, nebo MHD. Nikdy 

nezapomeňte, že v pátek v podvečer ujde člověk rychleji 10km, než je ujede v MHD. Jezdil 

jsem směr Salaya linkou 515. Salaya je nejbližší obydlená oblast poblíž školy, školní budovy 

jsou 4 momentálně a v podstatě v poli :D Další cenná poznámka pokud nemusíte nejezděte 

z města kolem 4-5 hodiny odpoledne, všichni končí v práci a ve školách a jednou mi MHD 

dveře zavřeli nohu napůl ven napůl uvnitř :D  

 Cestování – Přiletěl jsem do Thajska s 3mi týdny na cestování předem, během kterých jsem se 

ještě účastnil English Campu, až na Campu jsem zjistil, že je plně hrazený školou a je pro 

Freshmany. Takže jsem se ocitl mezi 17-19ti letými dětmi. Zdůrazňuji dětmi, protože jejich 

prváci na výšce jsou jako naši prváci na střední, mají tu dospělost posunutou prostě. Takže první 

3 týdny jsem procestoval Thajsko a v rámci prázdnin jsem stihl Vietnam na 10 dní, Bali na 7 

dní a po konci semestru jsem byl na cca 5 dní ještě v Laosu a při letu zpět jsem ještě na několik 

hodin navštívil DOHA (Qatar). Nejnádhernější věci během mého cestování určitě byl Dragon 

Crest (Krabi), Vietnam – Sapa, Halong Bay, Minh Binh, Hanoi, Bali – Nusa Lembongan, 

Penida, Ceningan. Qatar mi tak zvláštní už nepřišel, pár hodin mi bohatě stačilo, vzhledem 

k tomu, že jsem byl hodněkrát v Egyptě, Turecku, Tunisu a podobných zemích. Rozhodně bych 

doporučil navštívit Laos, dokud jsou tam lidé zrelaxovaní a nevidí turisty jako chodící prasátko 

s penězma, je to velmi příjemná změna!  
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5. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

Kurz se nijak rapidně neměnil během mého pobytu, za což jsem byl rád. Stipendium od školy bylo ve 

výši 52 000Kč. Uhradil jsem z toho ubytování, jídlo, letenku. Všechny vedlejší výdaje a cesty jsem platil 

ze svého a myslím, že mě Thajsko se vším cestováním vyšlo na 100 000 přibližně. Tedy přes 50% mých 

výdajů bylo pokryto školou. Ostatní výdaje byly pokryty z vlastních úspor. S poskytnutým stipendiem 

se v případě omezení nebo úplného vypuštění cestování dá v Thajsku vyžít, ale přeci neletím přes celý 

svět, abych seděl doma nakonec jen.  

 

Univerzitě Hradec Králové děkuji především za možnosti pobytu v Thajsku a poskytnutí stipendia. Za 

finanční a celkovou podporu děkuji také svým rodičům, zvláštní poděkování si zaslouží přátelé na v 

Thajsku, kteří mi vždy se vším ochotně pomohli.  

Díky tomu, že už jsem strávil půl roku v Thajsku a půl roku na Taiwanu, mohu to porovnat a přes 

odlišnost těchto pobytů, jsem byl z obou naprosto nadšen a mohu obojí doporučit! Kdyby kdokoliv 

potřeboval bližší info k něčemu, či rady, neváhejte mě kontaktovat na marek.madle112@gmail.com 

nebo marek.madle@seznam.cz  

Přeji příjemný pobyt, ať skončíte, kde skončíte!  
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