Studijní pobyt v Japonsku
Díky Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné mají studenti možnost vyjet do mnoha zemí a
to nejen v Evropě, ale i mimo ni. My jsme si pro náš studijní pobyt vybrali japonskou univerzitu J. F.
Oberlin v Tokiu a teď nás čeká čtyřměsíční pobyt v zemi vycházejícího slunce. Ihned po příjezdu jsme
si začaly uvědomovat rozdílnost kultur. U vchodu do letištní haly nás hlubokým úklonem pozdravil
jeden ze zaměstnanců, všichni Japonci někam pobíhali, pořád se navzájem ukláněli a nově přijíždějící
turisty naváděli k pasové kontrole, aby náhodou nezabloudili. Jako první na co narazíte v této zemi je
uctivost, zdvořilost a lidé dbající zásad. Proto jako první slovíčka, které by se měl každý návštěvník
Japonska naučit jsou sumimasen – promiňte a arigatou gozaimasu – děkuji.
Japonsko a culture shocks
Dalo by se říci, že první culture shock byl právě z japonského vychování a uctivého jednání.
Dalším pozitivním šokem byly vlaky, které jsou na minutu přesné! V případě „minutového“ zpoždění,
se v rozhlasu omlouvají cestujícím za „dlouhé“ čekání. V tu chvíli nás napadlo, kolik zaměstnanců
Českých drah by zemřelo vyčerpáním, kdyby se jménem společnosti měli omlouvat za každou minutu
zpoždění.
Z vlastní zkušenosti víme, že něco podobného platí i v obchodech, kde se řídí mottem „náš
zákazník, náš pán“. Zaměstnanci neznají slova, jako nemám, nevím, nemůžu a podobně. Kdyby
náhodou přání zákazníka nebylo možné splnit, tak se se skloněnou hlavou hluboce omluví a sdělí, že
bohužel takový produkt nebo službu nenabízejí. Práce je významnou součástí jejich životů a váží si jí.
Nepříjemným šokem pro nás bylo zjištění, že v Japonsku je neslušné používat kapesníky na
veřejnosti, společensky přijatelnější je popotahovat. Také srkání nudlí je tady v pořádku, čím hlasitější
srkání, tím větší pochvala kuchaři. Kulturních rozdílů je tady opravdu spousta, ale to bychom musely
popsat 10 stránek.

J. F. Oberlin univerzita v Tokiu
Na letišti nás vyzvedli japonští studenti spolu s profesory, a ubytovali nás v hotelu, kde jsme si
odpočinuli po dlouhé cestě. Druhý den našeho pobytu nás překvapilo chumelení a chladné počasí,
které naštěstí netrvalo dlouho. Po snídani jsme společně s ostatními zahraničními studenty vyrazili do
školy, kde nás čekal Welcome Lunch, ovšem bez našeho klasického příboru, takže jsme měly na dvě
hodiny o zábavu postaráno.

J. F. Oberlin univerzita je velká asi jako celá Karviná. V kampusu máme McDonald, KFC, velkou
knihovnu, posilovnu, velké hřiště, na kterém se pořád hraje ragby a baseball, obchody, park a mnoho
dalšího. Společně s námi tady studuje spousta zahraničních studentů i z dalších programů, ne jen z RJ
programu, kterého se právě účastníme. Většina je z Asie a z USA, Evropanů na J. F. Oberlin univerzitě
mnoho nenajdete, dohromady je nás 7, a to 2 česky + 5 Holanďanů.

Program máme již od začátku nabitý, před pár dny probíhalo evakuační cvičení při zemětřesení a
tsunami. Od našeho příjezdu do Japonska jsme v neustálém očekávání z možného zemětřesení,
neboť v Tokiu jsou slabé otřesy běžné, ale po cvičení v simulátoru, doufáme, že žádné silné
zemětřesení nenastane.
Do Japonska jsme přijely v nejkrásnějším možném období, protože zrovna kvetou sakury. V
tomto čase, všichni Japonci vyrážejí do parků pod sakury a pořádají pikniky, a oslavují svátek
“Hanami“, což je v překladu "obdivování sakur". Měly jsme možnost vidět sakury v největším
Tokijském parku, a byl to zážitek na celý život. Turisté z celého světa se sjíždějí podívat na tuto krásu,
a nám se to splnilo díky OPF.

Týden po aklimatizování a zařizování různých věcí spojených s našim pobytem a s výběrem
předmětů, nám univerzita připravila Welcome party, kde jsme poznaly mnoho přátel z různých zemí a
jiných kultur. Japonsko je velmi odlišné od České republiky a jsme vážně rády, že se nám naskytla
příležitost k poznání této země a už se těšíme na další měsíce strávené na J. F. Oberlin univerzitě.
Z Japonska zdraví :)
Dagmar Jemelková a Nicole Tatarková

