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Úvod 
 Rozhodl jsem se podruhé během navazujícího studia IM2 vycestovat na Taiwan, 
a to na National Sun Yat-sen University. Co může být průkaznější, že je tato 
univerzita opravdu tak skvělá, než to, že jsem se sem vydal znovu? 
 Udělal jsem pouze menší změnu, tentokrát jsem vycestoval v letním semestru. 
Lépe hodnotím pravděpodobně letní semestr. Nejen, že lze v únoru stihnout Čínský 
Nový rok, v červnu Dragon Boat festival atd., ale i počasí je příjemnější – postupné 
oteplování je příjemnější, než postupné ochlazování (i ve 20 stupních Celsia vám bude 
zima). 
 Jelikož jsem byl dvakrát na stejném místě, pokusím se se v této zprávě 
neopakovat, doporučuji proto nahlédnout do mé zprávy z roku 2017/2018. 

  

Příprava pobytu 
 

Letenky 
 Letěl jsem s China Eastern z Prahy přes Shanghai do Taipei. Až posléze, při 
organizování příletu mých rodičů, jsem zjistil, že suverénně nejvýhodnější cenu měla 
společnost China Airlines s odletem ve Frankfurtu či Mnichově s přestupem v 
Pekingu. 
 Při potřebě vyhledání letenek mě neváhejte kontaktovat, za svou nemalou 
historii létání jsem se naučil vyhledávat nejvýhodnější nabídky. 
 Ještě doporučuji pořizovat zpáteční letenku. Jednak je to cenově výrazně 
přijatelnější a jednak se vyvarujete problémům na letištích, kdy po vás můžou 
vyžadovat předložení letenky zpět, jež slouží jako doklad, že zemi v dohledné době 
opustíte. 
  

Očkování, pojištění, vízum 
 Z minulého studia jsem měl očkování všechna. Snad jen nepovinnou vzteklinu 
jsem si nechal prodloužit. 
 Co se týče pojištění, nová školní vyhláška znemožnila využít léty ověřené 
pojištění ke kartám Fio. Tudíž jsem musel hledat jinde. Nejlevnější, které splňovalo 
kritéria daná UHK, bylo od ERV „Sbaleno s batohem do 28“. Při pobytu převyšujícím 
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4 měsíce stálo 3 690 Kč pro svět (tzn. i s možností cestování; pouze pro Taiwan vyšlo 
na stejnou částku, tudíž ztrácí smysl ho omezovat pouze na Taiwan). 
 Tentokrát jsem si vízum nepořizoval. Věděl jsem, že během tří měsíců (na 
jejichž délku se bezvízový styk vztahuje) vycestuji do některé okolní země.  

 

Studium 
 Jak před rokem, tak i nyní mám pouze slova chvály pro kampus. Je tam 
prakticky všechno, co může student potřebovat. Jestli chce student ušetřit, nemusí 
ani opustit prostor školy. 
 Ze zkušenosti už jsem věděl, že lze k jednotlivým předmětům přistupovat 
uvolněněji. Když párkrát zameškám, nepřinesu úkol, nic se nestane. Závěrečný 

report se napíše, finální prezentace nějak odprezentuje a budete ještě pochváleni. Ač 
vaše docházka nebo pozornost není perfektní, není od věci si s učiteli občas prohodit 
pár slov i třeba na jiné téma. Oni si rádi povídají a budete mít malé, bezvýznamné 
plus. 
 Pro mě bylo překvapením, že v letním semestru nebyl nabízen tak objemný 
počet sportovních předmětů, jako tomu bylo v zimním semestru. Pořád se tam dá ale 
sportovně vyžít skvěle a hlavně různorodě, nicméně už za to nebudete mít kredity. 
 V průběhu semestru je nabízeno několik „field tripů“, návštěv firem a 
organizací, ať v rámci předmětů, nebo v rámci kanceláře mezinárodních vztahů. 
Doporučuji toho využívat co nejvíce, byly to velmi zajímavé zkušenosti. 

 

Předměty: 
 Všechny mé předměty se skládaly ze tříhodinových bloků. Měl jsem celkem 
čtyři, dva v úterý – dopoledne a odpoledne, jeden ve středu odpoledne a jeden ve 
čtvrtek odpoledne. Doporučuji si rozvrh naplánovat na co nejméně dnů. Prodloužené 
víkendy jsou skvělé příležitosti pro cestování po Taiwanu. 

Human Resources Management 
 HRM, předmět učený taiwanskou učitelkou s velmi dobrou angličtinou. 
Předmět nebyl náročný. Na konci semestru se musel udělat report, který zabral chvíli 
času. Je dobré na hodiny chodit, plní se na něm tzv. „in-class activities“ – dotazníky 
nebo jiné úkoly plněné většinou v menších skupinkách, sloužící i jako docházka. 
Někdy jsme dostali za úkol do příští hodiny online napsat jeden až dva odstavce o 

dané problematice. Nic náročného. 

 

Cross-Culture Management 
 Cross-Culture Management byl velmi zajímavý předmět. Občas byla 
požadována aktivita ve formě odpovědí na jednoduché otázky (většinou se učitelka 
ptala různých národností na to samé a pozorovala odlišnosti). Taiwanská učitelka se 
skvělou angličtinou byla velmi přátelská a ráda si povídala i o mimoškolních 
tématech. Předmět nebyl nijak náročný. Pro absolvování bylo potřeba ve skupinkách 
prezentovat o nadnárodní společnosti naší vlasti a na konci odevzdat náctistránkový 
report o ní. Učitelka oceňovala aktivitu. 
 

Asia Pacific Business Management Practices  
 Tento předmět vyučoval zkušený učitel se skvělou angličtinou. Rád povídal o 
jeho pracovních zkušenostech z Asie a o kulturních odlišnostech. Ovšem kromě jeho 
vyprávění mimo témata hodin byla většina látky velmi nudná. K absolvování bylo 
potřeba odevzdat v průběhu semestru několik velmi krátkých reportů (jednou 
dokonce nejmenovaně pokáral, když měl student report moc dlouhý; většinou byl 
daný rozsah 1-3 strany) 

 

 



Managing Business Ethics 

 Tento předmět vyučoval Brit David. Hodiny byly většinou zábavné. Je to velmi 
chytrý, vtipný a dobrý učitel. Přesto byl tento předmět ze všech čtyř asi časově 
nejnáročnější. Na začátku semestru byla zadána témata diskusí, kde na konci 
každého bloku, vyhrazeného tomuto předmětu, stojí proti sobě 1-3 studenti tvrdící, 
zda je ona problematika etická či nikoliv. Student se měl zúčastnit dvou těchto 
diskusí za semestr. V polovině semestru v menších skupinkách byla na řadě velká 
prezentace o dvou libovolných etických problémech – jejich analýza. Na konci 
semestru pak druhá prezentace o těchto problematikách, do nichž byla aplikována 
teorie z hodin a také možná řešení a fakta vedoucí k řešení. 

 

Život 
 Nedám na Taiwan dopustit. Vždy se sem budu rád vracet. Obyvatelé Taiwanu 
jsou strašně hodní a přátelští. Když překonáte jejich povětšinou zprvu stydlivou 
bariéru, budete mít přátele na celý život. 
 Jakmile poznáte, jak to v Kaohsiungu chodí a kde se co nachází, užijete si 
nejlepší a nejbezstarostnější chvíle vašeho života. Stojí to za to. 

 

Ubytování 
 Znovu jsem byl ubytován na mezinárodní koleji. A znovu můžu tvrdit, že kdo 
udělá jinak, udělá chybu. Z kolejí máte všechno, co potřebujete, prakticky co by 
kamenem dohodil. Je volný přístup na střechu  
 

Stravování 
 Prostě nejlepší menza, co si můžete představit – Milo. Mají tam vše. Kdybyste se 
toho přecejen přejedli, je v kampusu ještě jedna menza, vegetariánská restaurace, 
nebo poslední záchrana – FamilyMart. Kousek za kampusem se nachází spousta 
velmi dobrých restaurací, i mezinárodních. 

 

Doprava 
 Jestliže si nepronajmete v Kaohsiungu skútr, je to velký handicap. Řídit ho je 
jednoduché, levné a jste samostatní. I lidé, kteří se nejdříve báli, si nakonec skútr 

pronajali. Kdybyste se stejně nerozhodli pro tuto možnost a neměli osobního řidiče se 
skútrem, můžete si zdarma od školy nebo ve městě půjčit kolo. Další možnost je 
doprava metrem.  

 

Ostatní 
 SIM kartu jsem měl opět od ChungHwy. Ač nebyla nabízena na orientačním 
dnu (kde byly nabízeny karty jiných operátorů), její signál pokrývá Taiwan nejlépe, a 
tak lze tarif sjednat v obchodě kousek za kampusem. Dávají 20GB na 4 měsíce. 

 

Finance 
Od Univerzity Hradec Králové mi bylo poskytnuto stipendium ve výši 63 000 

Kč. Tato částka dle mého odhadu pokryla pobyt na Taiwanu zhruba z poloviny 
(nepočítám do celkových výdajů 10 dní na Filipínách a 10 dní v Malajsii a Kambodži). 

 

Hodnocení 
 Závěrem chci velmi poděkovat Univerzitě Hradec Králové. Ne každý má tu 
možnost absolvovat výměnný pobyt v zahraničí, natož dvakrát. UHK v tomto směru 
skvěle podporuje studenty a vytváří jim perfektní podmínky i v zahraničí. 

 


