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1) TEXT 

 

 Zahraniční pobyt  
Absolvoval  jsem  9měsíční  studijní  pobyt  na  Tokyo University  of  Foreign  Studies. 
Původně  měl  být  pobyt  o  něco  delší  –  přes  dva  semestry,  ovšem  uprostřed 
pandemie nebylo možno ze začátku dostat vízum a do Japonska  jsem se dostal ke 
konci  roku  2020.    Do  Japonska  jsem  mohl  přijet  v průběhu  již  probíhajícího 
semestru mimo jiné proto, že jsem se výuky účastnil online z České republiky již od 
začátku  a  bylo  tak možné  plynule  navázat  i  po  příjezdu.  Spolu  se mnou  přijela 
spousta  dalších  studentů  z různých  zemí  –  počítalo  se,  že  dojde  k rozvolnění 
opatření a alespoň část výuky bude „offline“. První semestr tomu tak nebylo, ovšem 
to neznamená,  že  cestovat  až do  Japonska nemělo  smysl  – už  jen nacházet  se  v 
prostředí studované kultury má blahodárné účinky na studium, a navíc vždy může 
člověk vynaložit vlastní úsilí ve volném čase na různé mimoškolní aktivity, studovat 
kulturu kolem sebe, či například komunikovat a vzájemně se učit s místními. Druhý 
semestr  již  z části  probíhal  „offline“  v prostorách  učeben  TUFS,  i  když  stále  byly 
předměty vedené online. Předměty, obzvláště ty  japonských kantorů,  jsou vedeny 
velmi profesionálně a v přátelském duchu – člověk se opravdu hodně naučí, pokud 
bude ke studiu přistupovat zodpovědně. Celkově je o studenty na TUFS velmi dobře 
postaráno. 

 Před  odjezdem  je  samozřejmě  třeba  vyřídit  si  studentské  vízum  na  japonské 
ambasádě v Praze. Vyřízení je dosti rychlé, řekl bych maximálně do 10 dnů (možná i 
do  týdne).  Dále  je  dobré  zaregistrovat  se  do  systému  „Drozd“  ministerstva 
zahraničních  věcí  pro  účinnější  komunikaci  s úřady  v případě,  že  se  něco  stane. 
Pojištění  je  rovněž  jednoduché,  jelikož univerzita nabízí pojištění  zdarma  – dá  se 
jednoduše vyřídit skrze univerzitní e‐mail.   Po příjezdu po nás  japonská univerzita 
rovněž požadovala místní pojištění – zhruba 300 Kč měsíčně – způsob registrace je 
jednoduchý a bude vysvětlen. Stejně  jako všechny ostatní účty  (elektřin apod.) se 
platí formou složenky v jakékoli samoobsluze na pokladně. Letenky do Japonska se 
dají sehnat za rozumnou cenu,  já  jsem využil  let KLM Royal Dutch Airlines z Prahy 
s pouze asi hodinovým přestupem v Amsterdamu – dohromady zhruba 14 hodin – 
říkal jsem si, že 12 hodin je limit pohodlnosti a ty 2 hodiny už byly navíc, ale dá se to 
zvládnout.  Z letiště  běžně  jezdí  autobusy  a  vlaky,  ale  my  jsme  měli  zajištěný 
speciální autobus od TUFS, jelikož jsme vzhledem k protivirovým opatřením nesměli 
použít MHD.  Co  se  týče MHD  v Tokiu  –  vše  je  samozřejmě  hi‐tech  a  nejlepší  je 
pořídit si Suica kartu. My  jsme ovšem od univerzity dostali PASMO kartu, která se 
dá  využít  jak  ve  veškeré MHD  dopravě  včetně  vlaků  a  autobusů,  tak  například 
v sámoškách.  Tyto  karty  se  dají  dobít  (pouze  hotovostí!)  na  všech  vlakových 
stanicích pomocí automatů.  

 Ubytování,  stravování,  doprava  koleje  na  TUFS  jsou  perfektně  uzpůsobené 
potřebám  dnešního  studenta  –  jedná  se  vždy  o  jednolůžkový  pokoj  s vlastní 
kuchyňkou a  sprchou –  soukromí 100%. Přímo v kampusu  se nachází  také  jídelna 
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podávající spoustu druhů pestrých obědů za zhruba 100 Kč (opět se dá platit kartou, 
hotovostí, či PASMO kartou), což je na Tokio velmi levné – zhruba o polovinu méně, 
než v běžné restauraci. Ubytování  je velmi příjemné a  jeho kvalita vysoká. Cena  je 
zhruba 10 000 Kč měsíčně  včetně energií  (ohledně hrubých  životních nákladů  viz 
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/fee/livingcost.html). Pokud bude  student 
umístěn na „kolej č.3“  (koleje si mám pocit nemůžeme sami vybírat), bude muset 
na začátku zaplatit nevratnou „kauci“ zhruba 6000 Kč – jedná se o tzv. reikin.   Kolej 
disponuje společnou studovnou, okolní kampus spoustou tichých míst pro studium, 
knihovnou apod.  

 Finance stipendium je připsáno na osobní účet po uzavření finanční dohody s UPOL 
a odevzdání prohlášení o účtu.  Já  jsem dostal v průměru 19 000 Kč na měsíc, což 
stačí na pokrytí všech nákladů jen tak tak – je lepší mít případný nouzový zdroj, ale 
není  třeba  přehánět.  Když  člověk  bude  žít  úsporně,  stačí  i  toto  stipendium. 
Nepředvídané náklady myslím žádné nebyly.  

 Volný čas (přístup do univerzitních služeb je jednoduchý, student ke všemu používá 
zmíněnou  PASMO  kartu,  včetně  přístupu  do  kolejí,  knihovny  apod.  Co  se  týče 
volného času – v případě, že  jedete na dva semestry –  je mezi semestry zimním a 
letním  semestrem  zhruba 3měsíční volno! Tento  čas  lze využít pro  samostudium, 
případně pro  vykonání  lehčí brigády,  pokud  je  třeba.  TUFS nabízí  velké množství 
klubů  –  sportovních,  intelektuálních,  jazykových  apod. Mimo  Tokio  jsem  ani  ve 
volnu  necestoval  kvůli  všeobecně  panující  náladě  z viru,  ovšem,  jsem  si  jistý,  že 
každý si v této metropoli přijde na své. 

 S jakými problémy jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia 
snad  žádné.  Všechno  případné  zařizování  a  papírování  ze  strany  univerzity  je 
s předstihem jasně vysvětleno skrze e‐mail. 

 Další komentáře a doporučení absolvujte studium s plným nasazením, bez ostychu 
a taky se bavte – můžete poznat tuto kulturu zase z jiného úhlu/z první fronty. 

 Celkové  hodnocení  (studijní  pobyt  vysoce  doporučuji  všem  vážným  zájemcům  o 
japonštinu a  japonskou kulturu.  Jak  jsem  již zmiňoval – výuka  je vedena na velmi 
profesionální úrovni a garantuji, že každý absolvovaný předmět (obzvlášť japonština 
–  reading,  writing,  listening,  a  mnoho  dalších)  Vás  v dané  oblasti  zdokonalí 
minimálně  o  daný  stupeň.  Mimo  školu  má  student  možnost  seznámit  se 
s japonskou  kulturou  z první  ruky  a poznat/uvědomit  si  spoustu  věcí  a  kulturních 
rysů  z nového  úhlu  pohledu  a  ujasnit  si/porozumět  tak  této  kultuře  hlouběji. 
Osobně  jsem přesvědčen,  že  se mé  jazykové  znalosti  velmi  zdokonalily a  celkově 
z hlediska  osobního  rozvoje  –  snad  kvůli  dlouhodobému  působení  japonského 
prostředí – je ze mě jiný člověk než před příjezdem. 

 
 
 
 
2) DOTAZNÍK 

 
(délka odpovědí – dle vlastního uvážení) 
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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.: 
 
Papírování apod. občas může být unavující, ale zpravidla jde všechno vyřizování jako po 
másle. Finanční podpora je vesměs dostatečná a student se tak nemusí stresovat a může se 
plně soustředit na studium. Jazyková příprava není nutná – výuka je rozdělena podle úrovní, 
které jsou otestovány vstupním testem před začátkem studia.  
 
 
 
 
 
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ na 
hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.): 
 
V případě Japonska je jistá úroveň jazyka nezbytná. Na angličtinu se v žádném případě nedá 
spoléhat. Pro komunikaci s Japonci je samozřejmě nejlepší japonština. Kultura a způsob 
myšlení je samozřejmě spjat s jazykem. 
(Úředníci, recepce na koleji a všichni zaměstnanci TUFS ovšem samozřejmě mluví anglicky 
– korespondence vždy obsahuje i anglickou verzi pro případy nedorozumění a rychlejší 
komunikace – jelikož se na TUFS nacházejí studenti různých jazykových úrovní) 
 
 
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek atd. 
na domácí a na hostitelské instituci: 
 
Individuální přístup ke každému studentovi, celkové hodnocení na základě výkonu 
v průběhu semestru, všech vypracovaných domácích úkolů apod.  Všechny předměty mají 
průběžné domácí úkoly či jiné aktivity. Příprava a asertivní přístup nutný. Předměty rovněž 
můžou mít pololetní a závěrečnou velkou zkoušku a/nebo jiné zakončení ve formě „active 
learning“ např. prezentace, esej, jazykový výzkum apod. 
 
 
 
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: 
 
Studijní pobyt doporučuji všem vážným zájemcům studia japonštiny a japonské kultury, jak 
zmiňuji výše – naučil jsem se zde mnoho a pobyt rozhodně předčil má očekávání. 
Snad bych řekl, že studijní pobyt tohoto typu je esenciální a měl by jej absolvovat každý 
student.  
Osobně jsem velmi vděčný za tuto příležitost. 
 
 
 
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete: 
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