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1) Osobní údaje 

Jméno, příjmení: František Linder 

Email: fik.linder@gmail.com 

Obor, ročník: IM2, 2. ročník 

Délka pobytu: 4,5 měsíce (září 2018 - leden 2019) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

 Kontaktní osoba: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Přijímací VŠ: Wenzao Ursuline University of Languages, Department of Digital 

Content Application and Management 

 Kontaktní osoba: Ms. Judy Yang (99834@gmail.wzu.edu.tw) 

 

 



2) Příprava před odletem 

Přihláška na studijní pobyt na Taiwanu 

Nejprve bylo zapotřebí splnit veškeré podmínky stanovené naší Fakultou. Těch 

opravdu není mnoho, vlastně stačí být řádným studentem. Tentokrát nepíšu ani o 

prospěchu, protože nebyl rozhodující, na zimní semestr brali úplně všechny studenty, 

jelikož se přihlásilo cca 6 lidí. Výjezd v zimním semestru se konal teprve podruhé. O 

letní semestr bývá vyšší zájem. 

Vízum 

Spousta studentů řeší, zda si pořizovat vízum předem či nikoliv a „risknout“ to na 

turistické vízum, které dostáváte při vstupu do země zdarma na 90 dní. Před dvěma 

lety, když jsem byl poprvé na Taiwanu, tak jsem si vízum pořídil pro jistotu, nyní jsem 

to neudělal a byl to správný krok a ušetřené peníze, které můžete investovat do 

letenky do sousedních zemí. My jsme v prosinci vycestovali s kamarády do Jižní Koreje 

a po návratu na Taiwan jsme získali víza na dalších 90 dní. Co může nastat, ale nebývá 

to zvykem, je, že při vstupu do země by na imigračním oddělení chtěli od vás vidět 

letenku, že do 90 dní opustíte Taiwan. Pro tyto případy se dá koupit letenka předem, 

nebo si můžete nechat vystavit nezávazně letenku od různých cestovních portálů a 

nezaplatit ji, objednávka poté propadne. Ale jak říkám, nikdy jsem tuto situaci nemusel 

řešit.  

Očkování 

Povinností není žádné očkování, nicméně jsou tu doporučená očkování. Za mě mohu 

s klidným srdcem doporučit paní MUDr. Lukešovou, je to moc vřelá paní s hromadou 

zkušeností ze svých cest, takže vedle rozhodně nešlápnete. Dobré je mít očkování proti 

žloutenkám typu A, B, břišnímu tyfu a meningokoku. Někdo si zařídil i vakcíny proti 

vzteklině. Mně se letos zařizování očkování vyhlo obloukem, jelikož jsem byl 

naočkován na všechno před 2 roky, když jsem strávil semestr na Taiwanu. 

Letenka 

Letenku jsem řešil pouze sám za sebe, jelikož jsem před zimním semestrem absolvoval 

letní školu v Tainanu na CJCU, tudíž jsem letěl na Taiwan již v červnu. Na základě mých 

osobních zkušeností jsem se opět obrátil na pana Bezoušku, který rozjel vlastní firmu 

pod názvem Appia Travel, s. r. o. 



Letenka vypadala takto: Praha – Shanghai – Taipei a zpět ve stejném duchu. Cena 

letenky bez pojištění byla cca 18 500Kč.  

Cestovní pojištění 

Pojistit jsem se nechal u Fio banky k bankovnímu účtu. Měsíčně mi strhávají 75Kč. 

Jedná se o pojištění GOLD. 

 

3) Studium 

Ač je Wenzao proslulé se svým čínským jazykovým centrem, rozhodl jsem se kurz 

čínštiny nenavštěvovat. Dlouho mě vrtalo hlavou, zda si čínštinu zapsat či ne, ale 

nakonec jsem se rozhodl takto. Chtěl jsem především objevovat Taiwan i přes týden, 

což by mi tento kurz neumožnil. Na druhou stranu vím, že kdybych si ho zapsal, tak 

také nelituji. Takže každý se musíte rozhodnout sám, kde jsou vaše priority a 

především, zda čínštinu v budoucnu uplatníte.  

Co se týče ostatních předmětů, tak bylo naší povinností splnit alespoň 3 předměty. Já 

si vybral přesně 3. Dostanete na výběr předměty, které se vyučují v angličtině, se 

kterou na Wenzau, jakožto jazykové škole, není absolutně žádný problém. Můžete si 

zvolit i pohybovou aktivitu dle vašeho libovolného výběru. Já si nezvolil žádný, jelikož 

by to pro mě byla ztráta času. Nejprve jsem se přihlásil na fotbalový kroužek, ale stačilo 

mi navštívit úvodní hodinu a pak jsem již nepřišel. Připadal jsem si spíše jak na kroužku 

pro děti. Proto jsem raději zvolil individuální aktivity a chodil jsem plavat a běhat. 

Studované předměty: 

Language and Culture: 

Jednoznačně nejlepší a alespoň trochu přínosný předmět. Předmět vyučuje vice-

president Wenzaa 謝健雄, který na univerzitě učí pouze tento předmět. Kurz byl tří 

hodinový. Co hodina, to kredit. Takže kurz byl za 3 kredity. Každý si musel vybrat téma 

prezentace a poté přednést před studenty, příprava byla trochu časově náročnější, 

prezentaci bral pan profesor celkem vážně, ale nic těžkého. Zkouška byla písemná ze 

všech témat, které jsme za ten semestr probrali. Část testu byla na pravda x lež, další 

část byla na doplnění jednoho slova a poslední část byly otevřené otázky. 

 

 



Taiwan Image:  

Ne příliš zábavný předmět. Kurz byl dvouhodinový, tedy za 2 kredity. Vedla ho 

profesorka 吳秋慧. V průběhu semestru po nás chtěla napsat pár reportů a závěrečná 

zkouška byla formou interview se zahraničními studenty z Wenzaa a poté napsat 

report a udělat prezentaci. Práce byla ve čtyřčlenné skupině. O kvalitě kurzu 

nasvědčoval fakt, že paní profesorka měla připravenou prezentaci o taiwanském jídle 

v předposledním týdnu semestru, což nám už bylo na dvě věci. 

Cross Culture Communication: 

Učitelem pro nás byl Američan Andrew Cutler. Kurz byl rovněž dvouhodinový. 

Samostatná náplň hodin nebyla až tak atraktivní, ale měli jsme štěstí na místní 

studentky, se kterými jsme se sblížili. V průběhu semestru jsme museli absolvovat 

třikrát video hovor s přiděleným americkým studentem. Jednalo se o nový druh 

spolupráce mezi Wenzaem (WZU) a univerzitou ve Virginii (VCU). Na závěr jsme museli 

napsat report o working holiday, kam bychom chtěli vyrazit, proč a tak. 

 

 

4) Ubytování, strava, doprava 

Ubytování 

Bydleli jsme v Kaohsiungu zhruba 5 minut na skútru od Wenzaa. Bydlení jsem sehnal 

od starého přítele Jirky Líbala, který si mě a další 3 Čechy vzal jako spolubydlící. Já 

bydlel s Lukášem v jednom pokoji a každý jsme platili 4 000 NT za měsíc. Jednalo se o 

třípatrový barák, kde v přízemí byla kuchyně a obývací pokoj s garáží, 2. patro obydluje 

Jirka s jeho přítelkyní Summer a 3. patro měl pro nás. Sem tam se vyskytl nějaký 

nedostatek (porouchaná klimatizace, ucpaný záchod), ale pozitiva převládala, 

s ubytováním jsem byl spokojený. 

Strava 

Taiwanská kuchyně mě nějak nepřekvapila. Je spousta jídel, které mi na Taiwanu 

chutnají, ale časem jsem se jich přejedl. Po většinu času jsem si tedy vařil sám a byl 

jsem spokojen. Sice jsem na ingrediencích neušetřil, ba naopak, ale věděl jsem co jím 

a jak kvalitně jím. Z taiwanské kuchyně mohu doporučit Xiaolongbao, místní silné 

vývary, placky (tampiny), do kterých si můžete navolit, co si budete přát  a v neposlední 



řadě steaky s nudlemi a omáčkou na horkém talíři. Na většině míst se setkáte pouze s 

čínským jídelním lístkem, kde zaškrtnete, co byste rádi. Doporučuji použít Google 

překladač, pomůže alespoň v základním výběru. Případně na něco ukažte a oni vám to 

udělají . 

Doprava 

Vzhledem k tomu, že jsme bydleli v Kaohsiungu, tak si to tam bez skútru neumím 

představit. Jedna česká kamarádka tam zkoušela jezdit autobusem a to bylo zábavy . 

To už vycházelo lépe jít pěšky. Měl jsem tedy půjčený skútr od spolubydlícího Jirky 

Líbala, bývalého studenta FIM a největšího domácího kutila, co znám. Skútr na měsíc 

mě od něj vyšel na 4 000 NT za měsíc. Jednalo se o kubaturu 150ccm. Ano, přiznávám, 

že na první pohled si můžete říct, že je tato sazba vysoká a u konkurence pořídíte 

levněji, ale už to nemusí být 150ccm. Zároveň je nutno říci, že jsem za celý pobyt neměl 

sebemenší problém za chod skútru.  

Zábava 

Možná mé čtenáře zklamu, ale tento semestr se nekonaly bujaré večírky. V klubu jsem 

byl všeho všudy dvakrát, ale vůbec toho nelituji. Místo toho jsme prozkoumávali 

zákoutí Taiwanu. Všechny výlety zde vypisovat nebudu, kdyby měl někdo zájem, nechť 

se mi ozve a rád mu doporučím tipy na hezké výlety. Pokud je mezi vámi nějaký 

sportovní dobrodruh, tak mohu doporučit výlet na kole, je to o něco jiný druh 

poznávání. Já jsem absolvoval cestu z Kaohsiungu do Taipei za 6 dní s jedním vlakovým 

přejezdem. Dohromady jsem ujel 540 km.   

 

5)  Finanční náklady 

Letenky - cca 18 500Kč 

Náklady na živobytí na Taiwanu - 110 000Kč 

Finanční podpora od Fakulty – 59 000Kč 

Dodatečná podpora od Fakulty – 4 000Kč 

 

V předešlých zprávách jsem kritizoval výši přidělených finančních prostředků na jeden 

semestr v Asii, Fakulta totiž nerozlišovala finální destinace, kde se diametrálně liší 

životní náklady. Na základě našeho dopisu Fakulta „přitlačila“ u některých zemí. 



Každopádně bych rád zdůraznil, že takováto finanční podpora od Fakulty není 

samozřejmostí u ostatních států. Važme si tedy toho a využívejme těchto příležitostí. 

 

6)  Slovo závěrem 

V závěru budu opět děkovat. Chtěl bych poděkovat Fakultě, že nám nabízí velkou škálu 

studijních pobytů a stále je rozšiřuje, za peníze samozřejmě patří také dík. Dále bych 

chtěl poděkovat Lukáši Smetanovi, se kterým jsem sdílel jeden pokoj, že jsme to spolu 

vydrželi. I přesto, že jsem na Taiwanu byl již podruhé, vím, že se tam chci opět vrátit. 

Po příletu domů mě přepadnou vždy zvláštní pocity, ale tak to má být. Jsem rád, že 

jsem zpět doma, ale zároveň se těším na další dobrodružství. V neposlední řadě bych 

chtěl poděkovat mým rodičům, kteří za mnou po celou dobu stáli. 


