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Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijního pobytu, o univerzitě
či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)
Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem –
víza, pojištění apod., doprava, spojení, ceny)
Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena,
možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze)
Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba
finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)
Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty a studentky, přístup
do univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní
příležitosti, tipy na výlety)
S jakými problémy jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia
Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty a studentky)
Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt,
doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.)
Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo
facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e‐
mailu)

Zprávu napište buď jako souvislý text nebo, potřebujete‐li, odpovídejte na otázky.
1) TEXT
V září 2019 jsme vyrazili na půlroční studijní pobyt do indonéského hlavního města,
Jakarty. A to konkrétně do městské části Serpong na Matana University. Jakožto pro
studenty indonéštiny, byl pro nás tento výjezd povinný, a to zejména z důvodu provádění
terénního výzkumu k našim bakalářským pracím.
Samotná příprava na výjezd začala ovšem jich začátkem roku, kdy jsme si měli
vybrat univerzitu, na kterou chceme vyrazit. Na výběr bylo několik možností, mezi které
patřily dvě univerzity v Jakartě (Matana University a Universitas Indonesia), a pak také
univerzita v Surabayi (Universitas Airlangga) a Yogyakartě (Universitas Gadjah Mada). Ne
všem z nás vyšla naše první volba, což ale nebyla chyba UPOLu, nýbrž špatné komunikace
tamních univerzit. Nakonec do Jakarty odletělo osm lidí, z čehož pět nás bylo na Mataně a
další tři na Universitas Indonesia. Před samotným odjezdem bylo zapotřebí zařídit pár
důležitých věcí, jako jsou víza, pojištění či očkování. Získání víz byl složitý a zdlouhavý
proces, který nám až do posledních dní před odletem dodával každodenní dávku stresu.
Víza jsme nakonec dostali, přičemž se čas jejich vydání lišil na základě jednotlivých univerzit.
A tak jsme následně odlétali po skupinách s rozdílem několika dní. Co se týče pojištění, to
nám kompletně zařídila univerzita, tudíž nám stačilo podepsat smlouvu, a bylo vyřešeno.
Očkování byla naopak čistě naše záležitost, kterou jsme si měli za úkol zajistit my sami.
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Ideální možností je si objednat konzultaci v očkovacím centru, kde jim sdělíte své plány a
oni vám podle těchto informací doporučí jednotlivé vakcíny. Já osobně jsem si vystačila
s očkováním proti žloutence a břišnímu tyfu, ale vím, že někteří spolužáci se rozhodli i pro
vzteklinu. Očkování si vybírejte individuálně na základě toho, kde budete studovat a
zejména kam máte v plánu vycestovat. Letenku jsme si bohužel nemohli zařídit
s předstihem, a to z důvodu pozdějšího udělení víz. A tak jsme si ji nakonec koupili jen dva
dny před samotným odletem, což byl důvod její poměrně vysoké ceny – 23 000,‐ za zpáteční
let.
A tak jsme 7/9 2019 odletěli s Qatar Airways do Jakarty, přičemž první let z Prahy do
Doha trval 6 hodin, a druhý let do Jakarty 9 hodin. Hned po přistání nás na letišti čekali lidé
z univerzity, kteří nám zajistili dopravu do centra města, a taktéž ubytování v hotelu na
první noc. Další den jsme vyrazili do školy, kde nám byl představen veškerý školní personál,
a to včetně rektora, který nás také pozval na společný oběd. Za pomoci školy nám byly
nabídnuty asi tři možnosti ubytování, přičemž jsme si nakonec vybrali to, které bylo ve
dvouminutové blízkosti od školy. Jednalo se o třípokojový byt v hotelovém komplexu, který
jsme nakonec v pěti lidech obývali po dobu prvních tří měsíců. Co se týče ceny, bylo
zapotřebí zaplatit nájem na první tři měsíce dopředu, což činilo cca 46 000,‐ (3100,‐
os./měsíc, bez energií a internetu). Po těchto třech měsících jsme se ale rozhodli, že se
každý přestěhujeme „do svého“, jelikož jsme potřebovali větší soukromí a klid. U Matany
neexistuje nic jako koleje, tudíž jsme si ubytování hledali sami v místních „kosanech“, což
jsou studentské ubytovny, které ale nenáleží konkrétním univerzitám. Já osobně jsem se
nakonec přestěhovala do oblasti Karawaci, která byla od školy vzdálená asi 20 minut
motorkou. Přestěhování do „kosanu“ bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat – doporučuji se
takhle ubytovat hned na začátku pobytu (TIP: Beringin Golf Kost Putri no. 82, Taman
Cendana Golf, Lippo Karawaci, +62 878‐7126‐2445, Rp. 1.800,000 na měsíc  ubytování 20
minut od školy, pouze pro dívky, milá majitelka, krásné prostředí).
Co se týče dopravy, ta je tady opravdu nepřehledná a pro turisty poněkud složitá.
To, co bych zmínila jako první je určitě fakt, že se tady v podstatě nikde nedostanete
pěšky a MHD moc nefunguje. To jsou důvody, proč takřka celou Jakartu ovládají dvě
aplikace ‐ Gojek a Grab, přičemž obě operují na téměř totožný princip jako Uber nebo
Bolt. Pokud cestujete sami, doporučuji si objednat motorku, namísto auta ‐ do cíle se
dostanete mnohem levněji, a zejména rychleji. Čímž přecházíme k dalšímu důležitému
bodu, a tím je macet ‐ indonéský výraz pro dopravní zácpu. Té se tady totiž určitě
nevyhnete, je vždy a všude. Naprosto běžně se stává, že vám 20 km trvá ujet okolo
hodiny a půl, ale nebojte… časem si na to zvyknete a přijde vám to úplně normální.
Cenově je tady doprava ovšem opravdu levná – má cesta do školy mi trvala 20 minut
motorkou, což mě vyšlo na pouhých 30,‐.
Indonéská kuchyně je velmi odlišná od té české, a tak bych ráda zmínila pár
základních pravidel:
‐ I když si požádáte o jídlo, které není pálivé, pravděpodobně se z něj stejně
téměř rozbrečíte.
‐ Na nejlepší jídlo narazíte v místních restauracích s označením „warung“. Ty
najdete zpravidla po krajích silnic, a často jsou spojené s dalším podnikem (ať už
obchodem, prádelnou nebo třeba motoservisem).
‐ Indonésané velmi rádi sladí, takže ať už si k pití objednáte cokoli,
pravděpodobně si tím přivodíte cukrovku.
Ze začátku našeho pobytu jsme si většinu jídla objednávali, popřípadě chodili do restaurací.
To se ale může poněkud prodražit, a to zejména v tak velkém městě, jako je Jakarta. A tak
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jsme se postupem času přesunuli k používání naší kuchyně a začali si vařit sami, což bylo
mnohem ekonomičtější. Ve škole jsme sice měli školní kantýnu, ve které jsme se první
měsíc stravovali – poté jsme ale dostali otravu jídlem a rozhodli se, že už tam raději chodit
přece jen nebudeme.
Pokud jde o finance, tak nám od UPOLu bylo poskytnuto stipendium, které bylo
vyplaceno ve dvou termínech – první část nám přišla hned během prvního týdne pobytu,
přičemž ta druhá došla na konci ledna. Stipendium nám výrazně pomohlo, ale určitě
doporučuji mít našetřen i vlastní obnos peněz, protože finance od školy vám
pravděpodobně nevystačí, a to zejména pokud plánujete cestovat.
No a pokud jde o mimoškolní aktivity, těch Matana nabízí opravdu hodně. Já
osobně se zapojila hned do několika – karate, MMA, volejbal, tanec a stolní tenis. Škola
ovšem umožňuje i další aktivity, jako například školní sbor, basketbal, futsal, malování či jiu
jitsu. Na cestování jsme měli dostatek času, a to z důvodu pouhých tří vyučovacích dní
během týdne, tudíž jsme měli čtyři dny volna. Podařilo se mi podívat se na mnoho míst, a to
jak v Indonésii (Pulau Seribu, Purwakarta, Lombok, Bali, Sentul Highlands, Baduy tribe, Gili
Air, Gunung Parang), tak i mimo ni (Kambodža či Singapur). Pokud budete v Jakartě, určitě
doporučuji navštívit Scientia Square Park, Sentul Highlands a asi dvě hodiny vzdálené město
Purwakarta, kde je možnost výšlapu via ferrata na Gunung Parang, což byl jeden z mých
nejlepších zážitků z celé Indonésie (Instagram: ceuceutravel_).
Celkově to byl skvělý půlrok, který určitě všem doporučuji. Určitě bych ale před
odjezdem zvážila, co si od studijního pobytu slibujete, a na základě toho bych si vybrala
lokalitu – já osobně nejsem fanoušek velkých měst, tudíž pro mě Jakarta nebyla úplně
ideální. Na druhou stranu jsem měla dostatek času cestovat, a proto mi to až tak moc
nevadilo.

https://luci-kulova.webnode.cz/l/what-to-do-in-jakarta/
https://luci-kulova.webnode.cz/l/what-its-like-to-study-in-indonesia-for-onesemester/

2) DOTAZNÍK
(délka odpovědí – dle vlastního uvážení)
1. Co byste doporučil/a studentům, kteří plánují studijní pobyt v zahraničí s ohledem na
informační materiály o cílové zemi či místě studia, finanční podporu, jazykovou přípravu,
postup, jak žádat o přijetí apod.:
Indonéská kultura je od té naší velmi odlišná, a proto si před odjezdem určitě doporučuji
zjistit alespoň základní informace o dané zemi, potažmo konkrétní lokalitě, kde plánujete
pobyt. Jak už jsem zmiňovala, co se týče financí, určitě je potřeba mít něco našetřeno,
stipendium vám pomůže, ale určitě nepokryje celý výjezd. Jakožto studenti indonéštiny byste
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po dvou letech neměli mít problém s komunikací v indonéském jazyce, neočekávejte však,
že budete rozumět všemu a nebude vám nějakou dobu trvat, než se rozmluvíte – Indonésie je
rozmanitá země, kde najdete nespočet dialektů, a tak je občas opravdu těžké porozumět a
domluvit se.

2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ na
hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.):
‐
‐

Indonésie je muslimská země, tudíž je potřeba se podle toho chovat –
samozřejmostí jsou zakrytá ramena a kalhoty či sukně délkou minimálně po
kolena.
Levá ruka je považována za nečistou, a proto se k jídlu používá ruka pravá.
Taktéž se podává výhradně pravá ruka, nikoli ruka levá.

3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek atd.
na domácí a na hostitelské instituci:
‐

Pokud se vám nepodaří první termín zkoušky, další termíny jsou zpoplatněny.

4. Jaké závěry můžete vyvodit z absolvování studijního pobytu v rámci programu
mezinárodní mobility. Splnil pobyt Vaše očekávání. Setkal/a jste se s nějakými závažnými
problémy. Co jiného kromě akademického přínosu Vám pobyt dal:
Se závažnými problémy jsem se naštěstí nesetkala. Pobyt mé očekávání naplnil, přičemž
jsem si kromě akademického přínosu dovezla také přínos kulturní – posbírala jsem mnoho
poznatků o indonéské kultuře a způsobu života.

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete:

‐
‐

Přístup zaměstnanců Matana University.
Vstřícnost a ochotu obyvatel Indonésie.

6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit?
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