Peking University HSBC Business School
Když se řekne Čína, většina z nás si nejspíše představí “zamořený” Peking a zemi, která
exceluje v kopírování všemožných produktů a někdy i celých společností. Pokud budu upřímný,
velmi podobné reakce jsem slýchal dost často, když jsem se před cca rokem zmínil o tom, že se
chystám na studijní pobyt právě do Číny.
Je pravda, že jsem toho v té době o Číně moc nevěděl, až snad na to, že její ekonomika
rostla v průměru přibližně 10% ročně a že se proslavila především čajem a výrobou iPhonů.
Vše se změnilo, když jsem loni na konci srpna dorazil na Peking University HSBC
Business School do Shenzhenu. Shenzhen leží na jihu Číny a jeho nespornou výhodou je výborné
spojení z Hong Kongu (přímo na letišti stačí nasednout do limuzíny, která vás společně s kufry a
dalšími čtyřmi lidmi doveze až do Shenzhenu a to za příbližně 450Kč, celá cesta i s přehraniční
kontrolou trvá řádově 1 až 2 hodiny).
Shenzhen je multikulturní město, které bylo vybudováno teprve před 35 lety a od té doby se
vypracovalo na jedno z nejdůležitějších míst a byznys center pro celou Čínu. Dvě věci, které bych
rád vypíchl, jsou zajisté celkem vysoký životní standard a samotné prostředí. Ovzduší není nijak
přehnaně znečištěné a mnohdy si přijdete, jako byste vůbec nebyli v Číně. Vyspělost tohoto města
má ale i své stinné stránky a tou nejhlavnější jsou relativně vysoké životní náklady v porovnání
např. s Prahou, což znamená, že pokud nechcete trávit celé dny pouze na univerzitním kampusu,
musíte se připravit na to, že vás většina aktivit či zboží vyjde dráž než jste byli zvyklí.
Samotná univerzita se nachází mimo centrum a je třeba počítat s tím, že jakékoliv
přemístění hromadnou dopravou blíže k centru trvá minimálně hodinu. Shenzhen má asi 15
miliónů lidí, a tak se to musí někde projevit.
Od tohoto roku se Peking University HSBC Business School přesunula do nové, velmi
moderní budovy, která potvrzuje fakt, že se jedná o jednu z nejlepších (ne-li tu úplně nejlepší)
univerzit v Číně.
Na škole si je možno vybrat z celé řady teoretických, ale i praktických předmětů, které se
samozřejmě liší ve své obtížnosti, podle toho jestli se jedná o oblast ekonomie, financí, anebo
managementu. Členové fakulty pocházejí především z USA a Jižní Koree. Z mé zkušenosti je
kvalita vyučujicích ve většině případech na vysoké úrovni.
Škola dále podporuje nespočet studentských organizací, takže pokud se chce člověk
angažovat, je to možné. Osobně bych to vřele doporučil, jelikož tak z pobytu získáte maximum a
zároveň si rozšíříte svou síť kontaků.
Abych vše shrnul, Čína je jedno veliké dobrodružství s celou řadou překážek (nepijte vodu
z kohoutku) a absurdit, ale rozhodně za tu zkušenost stojí. Spoustu věcí se naučíte, rozšíříte si
obzory a navíc zjistíte, kolik příležitostí se zde ukrývá.
V případě že byste měli nějaký konkrétní dotaz, napište mi email na adresu
smejkal.jn@gmail.com.

