
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Masarykův ústav vyšších studií  

Obor studia: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník bakalářského studia  

Zahraniční škola 
Země: Thajsko  

Název zahraniční školy: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Faculty of Administration and Management  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Pranita Kaewkerd  

E-mail koordinátora zahraniční školy: pranita.kaew@gmail.com  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://oia.kmitl.ac.th/inbound/exchange-
programs 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 13.1.2020  

Konec pobytu: 25.5.2020  

Délka pobytu: 4,5 měsíců  

 

  



Aktivity před výjezdem 

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
ve škole na DOD a dalších akcích (adaptační den, International Day), od spolužáků z vyšších 
ročníků 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz 
na web)?  
fam.kmitl.ac.th, z větší části však v emailové komunikaci (zaslán seznam předmětů) po 
zvolení si školy na Moodle 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Nomination Letter, Transcript of Records (vystaví ČVUT), přihláška vyplněná na 
https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register, kopie pasu, průkazová fotografie 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  
převážně přes portál ČVUT nebo emailem  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
angličtina 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
studijní plán pro zahraniční studium (schválí ČVUT), kopie finanční dohody (vystaví 
Rektorát), Oznámení o výjezdu (na Moodlu) 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu ČVUT? 
studijní plán, transkript, finanční dohoda, pojištění, vízum 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
studentům je umožněno zažádat si pouze o jednovstupové vízum na 3 měsíce (poté nutno 
prodloužit na místě) za 1 500 Kč nebo varianta turistického víza na 30 dní zdarma 
(prodloužení opětovným vycestováním ze země) (nedoporučuje se, mohou s tím být 
problémy, když se to bude opakovat popáté)  
dávat pozor na překročení platnosti, za každý překročený den vysoké pokuty, může dojít i 
k vyhoštění! 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? 
pojištění je nutné si vyřídit samostatně, já jsem využil pojištění Svět bez USA a Kanady od 
Axa na 5,5 měsíce za 5 500 Kč 
v kampusu je bezplatná univerzitní klinika pro studenty 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
očkování povinné není, je doporučena vzteklina, tyfus a meningokok (doporučuji návštěvu 
očkovacího centra, kde sestaví očkovací plán na míru pro Thajsko (okolo 4 500 Kč včetně 
vakcín) 

 

https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register


 

Cesta tam a zpět 

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 

letenky. 

- doporučuji koupit letenku co nejdříve, ceny s časem rostou 

- naplánovat přílet o pár dní dříve (kromě času navíc pro „průzkum okolí“ před začátkem 

výuky, je to lepší pro sehnání výhodnější letenky – cena se liší pro jednotlivé dny) 

- měl jsem zpáteční letenku Praha → Peking → Bangkok od Hainan Airlines za necelých 

15 000 Kč, v únoru zpáteční letenka z důvodu koronavirové krize zrušena (vrácena asi 

polovina částky), poté koupena letenka Bangkok → Curych → Frankfurt → Praha se 

SwissAir a Lufthansou za necelých 13 000 Kč. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

pas, vízum, letenku, potvrzení o ubytování (pomůže i přijetí od zahraniční školy a další 

dokumenty)  

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

taxi z odletové haly kolem 100 THB (požadovat taxi-meter, jinak je částka několikanásobná)  

 

Průběh studia 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
ano, když se lehce změnila struktura předmětů, v mém případě se pouze změnil název 
předmětu, takže nebyl problém s opravou 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Před odjezdem zahraniční škola zašle seznam předmětů, na které se lze přihlásit, na základě 
toho se sestaví návrh studijního plánu, který schválí ČVUT 
První den školy dostanete rozvrh, u každého předmětu je informace, pro který ročník je 
určen (lze vybrat kterýkoli, pokud koresponduje se studijním plánem), počet kreditů 
(nepodstatné, za předmět dostanete kredity, které se řídí systémem na ČVUT), termín 
pololetní a závěrečné zkoušky (vždy pouze jedno konání) a den + čas výuky (většinou 1-2 
varianty, lze vybrat kteroukoli). Je potřeba si předměty navolit a nakombinovat tak, aby se 
nepřekrývaly časy výuky a zkoušek. Pokud to nebude možné, lze studijní plán na základě 
tohoto rozvrhu změnit (je opět nutné čekat na schválení od ČVUT). 
V případě, že vám nevyhovuje předmět nebo vyučující, lze si předmět odepsat zpravidla do 
pololetní zkoušky (začátek března). Někteří učitelé nám pak umožnili zrušení předmětu ještě 
v dubnu (nejspíše ale pouze kvůli online výuce). 



Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Obecně doporučuji zahraniční vyučující, mají k výměnným studentům „vstřícnější“ přístup, 
inovativnější metody výuky, nemají tak vysoké nároky a jsou nápomocnější (nejen z hlediska 
studií, ale například tipů na výlety atd.) Za sebe 100% doporučuji vyučující: 
- David Agahi (USA) – Cross Cultural Management, Psychologie 
- Navid Ahadi (Írán) – Int‘l Financial Management, Makroekonomie, Cross Cult. Mng 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne, škola zahraničním studentům žádné praxe ani stáže nezajišťuje, problém najít si práci 
obecně mají i dospělí cizinci, obecně se z drtivé většiny upřednostňují vždy Thajci. Dle mého 
názoru ani nemá smysl práci hledat – 3 dny v týdnu zabere škola, zbytek převážně 
cestování.  

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
- předmět se nedělí na přednášky a cvičení, vše je spojeno v jednu lekci, na rozdíl od ČVUT 
je zde mnohem více podpořena práce studentů (samozřejmě záleží na předmětu, zde bych 
opět zdůraznil rozdíl mezi thajskými a zahraničními profesory, kteří toho požadovali více, ale 
výsledek byl ve finále lepší, hodina s thajskými vyučujícími připomínala spíše klasickou 
výuku na ČVUT (pozn. CCM s Davidem byl veden tak, že studenti byli rozděleni do skupin po 
4-6 lidech a každý týden prezentovali 1 kapitolu s učebnice – za mě nejefektivnější způsob)) 
- každý předmět se vyučuje pouze jednou týdně, jeden blok má 3 hodiny, většinou s krátkou 
pauzou, někteří učitelé občas ukončí hodinu dříve. Každý den jsou dva bloky, dopolední 
v čase 9:00-12:00 a odpolední 13:00-16:00 
- na rozdíl od ČVUT nezávisí výsledná známka za předmět pouze na jedné zkoušce, ale je 
složena z několika částí: (procenta se mírně liší předmět od předmětu) 30 % midterm 
(pololetní zkouška), 30 % final (závěrečná zkouška), 20 % prezentace a projekty, 10 % 
docházka, 10 % aktivita v hodině. Známkování je A-D (pass), F (fail).  
- na každou zkoušku je pouze jeden pokus, zkoušky neexistují v ústní formě – většinou 
metodou multiple choice nebo esejů.  
- říká se, že učitelé jsou se zahraničními studenty shovívavější, ale rozhodně bych na to 
nespoléhal, protože testy metodou multiple choice jsou vyhodnocovány počítačem  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
- kvalita i náročnost je srovnatelná, výhodou je angličtina, občas vzniká komunikační bariéra 
s učiteli, ne všichni mají angličtinu na perfektní úrovni + thajskému přízvuku je občas velmi 
těžké rozumět  
- náročnost se liší v různých předmětech a učitelích, pro splnění některých předmětů stačilo 
nemít absence a plnit úkoly, někteří kantoři měli vyšší nároky. Obecně si ale myslím, že 
výuka na KMITLu byla o něco málo jednodušší 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
- základ jsou prezentace, které učitelé posílají na LINE (sociální síť), kde byla pro každý 
předmět vytvořena skupina, zde pak probíhaly i konzultace. Někteří učitelé využívali např. 
Google Classroom 
- v některých předmětech je doporučená či povinná učebnice (běžná cena za novou kolem 



500 Kč, lze si koupit od studentů z vyššího ročníku nebo někoho požádat o kopii 
v elektronické podobě) 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je velmi dobře vybaven, nacházejí se zde všechny fakulty, několik jídelen, vlakové 
nádraží, posilovna, bazén, hřiště pro různé sporty, klinika pro studenty, knihovna, banky, 
obchody a mnohé další.  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
- ve všech prostorách je dostupná síť WiFi (ne vždy 100% spolehlivá, rozhodně si doporučuji 
koupit SIM s předplacenými daty) 
- mít vlastní notebook nebo tablet je nespornou výhodou (jde to ale i bez něj, pro 
vyhledávání informací v hodině postačí mobil, pro tvorbu prezentací školní počítače 
v kampusu nebo v knihovně – raději rezervovat předem) 
- tiskáren a kopírovacích center je v kampusu i knihovně několik, cena je velmi nízká 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
- ne, škola pouze poskytne informační leták s tipy na výlety, studenti si je poté organizují 
sami  
- v knihovně existuje spolek English Café s americkým mluvčím, je ale určen spíše pro 
Thajce, kteří s angličtinou teprve začínají 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Přestože se jedná o anglický program, drtivá většina studentů je z Thajska, výměnných 
studentů je zde v řádu desítek.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
AJ Park – soukromé koleje cca 20 minut pěšky od školy 
https://goo.gl/maps/45r15vRhQY1AQ36m6 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
5 500 THB/měsíc + elektřina a voda, měsíčně kolem 6 000 THB (4 500 Kč) 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu) 
- na doporučení od spolužáků, velmi rozumná cena, krátká docházková vzdálenost ke škole, 
horší dostupnost při cestě do centra (ke stanici metra je nutné si vzít taxi) 
- kolej má velké množství menších budov, v každé z nich je připojení WiFi, za poplatek 
pračka, sušička a automat na vodu. V celém komplexu není kuchyň ani žádné místo, kde si 
uvařit, byť jen čaj. Tuto skutečnost ale kompenzuje fakt, že v okolí je velké množství stánků 



a restaurací za velmi nízké ceny, takže to nepovažuji za velký nedostatek 
- celý komplex je nově zrekonstruovaný, v každém pokoji se nachází 1-2 postele (ložní 
prádlo včetně polštářů je nutné si přivézt nebo koupit), koupelna s WC a balkon. Všechny 
pokoje jsou klimatizované a mají elektronický zámek na čipovou kartu. 
- poslední den jsme měli s personálem incident, když se nám snažili naúčtovat o jeden měsíc 
navíc tím, že nám nechtěli vrátit rezervační poplatek placený na podzim před příjezdem, ze 
kterého se měl hradit první měsíc. V těchto případech je dobré domáhat se nadřízeného a 
mít s sebou někoho z Thajských studentů, kteří umí anglicky (schopnost personálu mluvit 
anglicky byla žalostná). 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Platí, že čím dříve, tím lépe. Já jsem si začal shánět ubytování hned po přijetí, od starších 
spolužáků mi byl doporučen AJ Park, i přesto, že se do něj nikdo nedostal kvůli pozdní 
přihlášce. KMITL mi se vším pomohl – napsal jsem počet osob, datum příjezdu a odjezdu a 
oni za mě vše vyřídili. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Hned vedle kolejí byly 2 velké „nákupní komplexy“ – College Town a Billion Park, kde kromě 
ostatních obchodů nabízejících širokou škálu zboží byly i různé možnosti stravování, od 
stálých restaurací a kaváren, přes pojízdné stánky (street food) až po klasické obchody 7-
Eleven a FamilyMart s mikrovlnkou a toustovačem. Přímo vedle fakult v kampusu se pak 
nachází několik jídelen s jídly za velmi nízké ceny. Jinak na stánky s rychlým občerstvením 
narazíte na každém kroku, i v centru Bangkoku. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Jednoznačně doporučuji nevařit si a kupovat si hotová jídla, ať už ve školní kantýně nebo na 
ulici, kupovat si jídlo v obchodě a vařit si se nevyplatí! Během koronavirové krize jsme byli 
nuceni si vařit na pokoji (nebyli jsme na koleji, ale v apartmánu na Phuketu, který už kuchyň 
měl) a jídlo ze supermarketu je z drtivé většiny z dovozu, tudíž cena roste několikanásobně, 
namátkou plátkový sýr za necelých 80 Kč za balíček atd. V 7-Eleven je to cenově lepší, ale 
výběr není tak velký. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Na kratší vzdálenosti nebo do dopravních zácp se dá využít bike-taxi, na delší nebo ve více 
lidech klasické taxi na taxi-meter (!) nebo Grab (alternativa Uberu, ten zde nenajdete). Při 
zácpě je lepší využít Grab, protože spočítá cenu dopředu v aplikaci, zatímco v taxametru se 
cena odvíjí od vzdálenosti v reálném čase a čekání v koloně vás přijde na 2 THB/min.  
Do centra se dá za 40 THB (jednotlivé jízdné) ze stanice Latkrabang dojet AirportLinkem a 
dále využít BTS SkyTrain nebo MRT (každý systém patří pod různé společnosti, jízdenky se 
tedy musí kupovat na každý zvlášť). Až po nějakém čase jsme zjistili, že se do centra přímo 
od školy dá dostat i klasickým vlakem za 6 THB (v porovnání s 40+50 za taxi k AL stanici, no 
neberte to). Nemá sice klimatizaci, ale ani okna (některé vlaky ani dveře), takže horko vám 
určitě nebude. Bohužel nejezdí moc často, většinou jednou za 2 hodiny a poslední jede už 
před 7 večer. 
Většina Thajců má a jezdí na motorce, takže pokud si najdete thajské kamarády, kteří vás 
budou všude vozit, máte vyhráno. Při pronajímání motorky bych byl opatrný, na ostrovech 
je to bezpečné, ale do Bangkoku nedoporučuji, jízdní styl většiny Thajců vás donutí 



přemýšlet, proč je jich stále tolik. 
Turistické atrakce jako tuk-tuk určitě na vyzkoušení ano, ale při častějším používání se moc 
nevyplatí, navíc jezdí převážně v centru s hustým provozem, takže budete spíš stát než jet. 
Každý způsob dopravy má zde levnější alternativu – místo AirportLinku vlak, místo bike-taxi 
se dá chodit pěšky (možná bude chvíli trvat, než si zvyknete na horko a vlhko) a místo taxi 
k metru se dá využít Songthaew, což je malý autobus s otevřenou zadní částí, který si 
můžete zastavit, kde chcete, za jízdu od školy k metru linkou 777 se platí 7 THB. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
O vše se postará škola nebo kolej, stačí vám pouze potvrzení, které dostanete před odletem 
do Thajska. Naprostá většina ubytování bude požadovat kauci a zálohu na klíče, kterou 
dostanete zpět při check-outu. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Při pokousání psem na jednom z ostrovů jsem byl nucen jít na booster proti vzteklině, i 
přesto, že jsem očkování měl z ČR. Vaše první kroky při jakémkoli problému by měly 
směřovat na univerzitní kliniku – je speciálně určena pro studenty KMITLu, personál mluví 
anglicky a veškeré výlohy včetně léků jsou po předložení studentské kartičky zdarma. 
V mém případě to však stačilo jen zčásti – po předepsání antibiotik na 3 dny mi bylo řečeno, 
že onen booster nemají a ani mít nebudou, musel jsem tedy jet do centra do jedné 
z nemocnic (pokud si nejste jisti, do jaké, nebojte se zeptat spolužáků nebo učitelů). Já jsem 
jel do Bangkok Christian Hospital na Silom Road. Je to soukromá nemocnice, kde se 
rozhodně nemusíte bát o své zdraví nebo bezpečí, na rozdíl od některých (nejspíš) lokálních 
nemocnic pro místní. Jedna vakcína mě vyšla na 2000 THB, při proplácení pojišťovnou nebyl 
problém, stačilo popsat důvod a poslat účet. 

Pracoval/a jste během studia? Ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Špatné, jak už jsem zmínil, 
pracovní podmínky jsou velmi omezené pro cizince, natož pro studenty. Spousta lidí to 
řešila prací na dálku v českých firmách, nicméně není nutné pracovat vůbec, protože pak je 
méně času na cestování a poznávání. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Rozhodně výlety 
na thajské ostrovy – Ko Phangan, Phi Phi Islands, Phuket, Ko Lipe a další. Určitě stojí za to se 
podívat i do okolních zemí (Vietnam, Kambodža), z důvodu koronaviru nám to ale nevyšlo. 
klasický denní výlet do města vyjde na pár stovek, na vzdálenější místa maximálně na 
1000 Kč, výlet na jeden z ostrovů na prodloužený víkend do 3000 Kč. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? stipendium od ČVUT, peníze 
z práce a od rodiny 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? cca 20 000 Kč 



a) z toho stravování 5 000 Kč 

b) z toho ubytování 5 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 10 000 Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 80 % 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? na účet, část v prvním 
měsíci studia a část po návratu a odevzdání zbývajících dokumentů 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) používal jsem český účet a českou debetní kartu a nikdy nebyl 
problém, ale určitě je lepší mít s sebou hotovost, street food kartou opravdu nezaplatíte. Při 
výběru z jakéhokoli bankomatu si účtují 220 THB za výběr + má banka svůj kurz. Peníze 
doporučuji měnit na letišti. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál apod.)? Je třeba si zaplatit uniformu (pokud nemáte svoji – jakékoli černé 
kalhoty/sukně, bílá košile), učebnice a tisk  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 15 (5 předmětů)  

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? všechny, celkem 33 kreditů včetně Zahraniční 
praxe 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všechny předměty, které se vyučovaly v 4. semestru (ekv. k mé situaci v době výjezdu) 
kromě jazykových předmětů a Základů odborné práce, pro kterou v Thajsku nebyl 
ekvivalent. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano, na základě předem 
vyplněného a schváleného studijního plánu. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a 
čelit? Do formuláře se vepíšou předměty z ČVUT a ze zahraniční univerzity (velmi podobné 
studijnímu plánu před odjezdem), včetně počtu kreditů a získaných známek. Koordinátor 
z ČVUT pak přepošle studijní plán proděkanovi, který ho podepíše. Poté se podepsaný 
doklad musí zanést na studijní oddělení a tam si ho ještě jednou nechat potvrdit. Jediným 
problémem byly delší časové intervaly, nejprve velmi dlouho (asi 2 měsíce) trvalo, než jsme 
dostali transkript ze zahr. školy, následně i v Česku (nebylo vinou ČVUT – prázdniny, 
koronavirus) 



Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? potvrzení o 
době studia, transkript známek, potvrzení o zapsání do dalšího semestru, zprávu z pobytu 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.  

 studium v angličtině přineslo velký přínos pro budoucí kariéru 

 cenná zkušenost pro další profesní využití 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

 větší samostatnost – vše bylo potřeba si zařídit „na vlastní pěst“, problémy jsme si 
museli řešit sami 

 vystoupení z komfortní zóny – díky koronavirovým opatřením a prudce 
nevyzpytatelné thajské vládě jsme museli spoustu rozhodnutí dělat ze dne na den, 
což nebylo vůbec příjemné + nejistota, jestli naše rozhodnutí byla správná (ukázal až 
čas) 

 komunikace v angličtině, vypořádání se s těžko rozluštitelným thajským přízvukem 

 rozšíření si obzorů z hlediska vnímání ostatních kultur (Asie je velmi odlišná) 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Výborné – šíření osvěty 
ohledně míst, kam vyjet, pomoc s čímkoli, co bylo potřeba, rychlá komunikace jak 
s koordinátory, tak s rektorátem 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole – 
C) Před odjezdem velmi špatné – s velikým zpožděním. Po přidělení fakultních koordinátorů 
první den školy to bylo lepší, protože už neměli na starosti tolik lidí – na celou fakultu nás 
bylo kolem 10 cizinců. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? určitě ano, je to výjimečná zkušenost a 
šance, která se už nikdy nemusí opakovat 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? V prvé řadě vůbec možnost vycestovat a 
spolupráci ČVUT a konkrétně MÚVS s až neuvěřitelným množstvím škol z téměř všech míst, 
na která si vzpomenete. Také díky tomu nebylo vůbec složité se na vytoužené místo bez 
problému dostat, i když jsem se hlásil v mimořádném třetím termínu až po prázdninách, 
stále bylo z čeho vybírat. Zážitky, zkušenosti a rozvoj jsou pak k nezaplacení. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Koronavirová krize, která 
zásadně zkomplikovala cestování a v pokročilejším stádiu pak i samotný pobyt v Thajsku 
(karanténa strávená na Phuketu, která měla trvat kolem 3 týdnů, se kvůli zavřenému letišti 



protáhla na 2 měsíce). Naštěstí na nás nebyl vyvíjen nátlak k návratu, a s trochou nadsázky 
se dá říct, že jsme se v obou zemích té nejhorší fázi pokaždé vyhnuli. 

Pro novinky o dění v Thajsku z hlediska vládních nařízení, ale i různých tipů na výlet 
doporučuji přidat se k facebookové skupině Češi a Slováci v Thajsku. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. https://www.instagram.com/honza.sourezny/ 

 

https://www.instagram.com/honza.sourezny/

