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1. Osobní údaje 

 

Jméno: Lukáš Smetana 

Email: lukas.smetana.ls@gmail.com 

Telefon: +420 773 992 791 

Obor: IM2-p 

Délka pobytu: 10.9.2018 – 21.1.2019 

Vysílající instituce: Univerzitra Hradec Králové, Fakulta Informatiky a Managementu  

      kontakt: Monika Hebková, monika.hebkova@uhk.cz 

Přijímající instituce: Wenzao Ursuline University of Languages,  

          kontakt: Judy Yang, 99834@mail.wzu.edu.tw 

 

2. Příprava před odjezdem – očkování, víza, letenky 

Studijní pobyt na Tchaj-wanu byl pro mě již druhou návštěvou jihovýchodní Asie, a tak jsem nebyl 

nucen podstupovat žádná očkování. V minulých letech jsem byl očkován na břišní tyfus, hepatitidu A, 

vzteklinu a meningitidu. Tato očkování beru jako základní set očkování pro cestování do méně 

civilizovaných zemí jako Vietnam, Kambodža atd. i pro pobyt na Tchaj-wanu jsou však vhodná. 

Očkování mi zajistilo centrum cestovní medicíny ve FNHK. 

Tchaj-wan poskytuje několik typů víz. Rozhodl jsem se pro bezplatnou variantu víza, tzv. návštěvnické 

vízum, umožňující pobyt na 90 dní. Můj pobyt trval déle než 90 dní, ale věděl jsem, že zhruba po 

šedesáti dnech vycestuji a opustím zemi. Při návratu se pak devadesáti denní limit obnoví. Neměl 

jsem s touto variantou žádný problém a ušetřil cca 2500kč za 180denní víza. Nutno podotknout, že 



nikomu nedoporučuji překračovat zmíněných 90 nebo 180 dní. Pokuty jsou opravdu vysoké a na 

letišti vás vždycky chytnou. 

Letenky jsem si zařídil sám přes web společnosti China Eastern za cenu 14500 Kč, s cestou 

Praha>Shanghai>Taipei, to samé zpět. Do Kaohsiungu, což je město, ve kterém se má univerzita 

nacházela, jsem se dostal za necelých 400 Kč autobusem Ubus, který jede přímo z letiště. 

Před odjezdem jsem si také zařídil mezinárodní řidičský průkaz na Magistrátu města Hradce Králové. 

 

3. Průběh studia 

Semestr na Wenzao Ursuline University of Languages trvá 18 týdnů. V nultém týdnu, před začátkem 

výuky, se konal orientační den pro všechny zahraniční studenty. Doporučuji se této události zúčastnit. 

Dostanete veškeré informace v anglickém jazyce a místní studenti vám pomohou s orientací 

v informačním systému, který je v angličtině jen zhruba z poloviny. Dostal jsem dále také seznam 

nabízených kurzů (předmětů) vyučovaných v angličtině a základní informace ke všemu, co se studia 

týká. Na této akci máte také šanci potkat se se svým buddy, který vám byl přidělen a s koordinátorem 

z vašeho oddělení, který by vám s výběrem předmětů měl pomoci. Bohužel toto platilo až na výjimku, 

kterou jsem byl já a kolega František Linder. Náš koordinátor z oddělení Digital App development and 

Management se nemohl této události zúčastnit a poté nás nekontaktoval. Výběr předmětů jsme tak 

zvolili v návaznosti na informace od předešlých účastníků a studentů z FIM. 

Předměty, které jsem studoval: 

Cross culture communication 

Vyučováno americkým učitelem, předmět zaměřený na poznávání regionu Jihovýchodní Asie a 

Oceánie a jejich kulturních odlišností. Tento předmět doporučuji. Je vyučován formou častých diskuzí 

a jiných aktivit.  

Language and Culture 

Tento předmět byl můj nejoblíbenější. Může za to fakt, že je vyučován děkanem fakulty, který učí jen 

tento jediný předmět. Samotný obsah předmětu je spojení kultury a jazyka v jednotlivých zemích, 

vývoj jazyka a kultury.  

Intercultural communication: Taiwan Image 

Tento předmět se zaměřoval na poznání Taiwanu od jeho historie až po současnost. Na jeho 

ekonomické i kulturní aspekty. Na tomto předmětu byla vysoká mezinárodní účast, a tak byly diskuze 

často velmi zajímavé.  

Na rozdíl od výuky na FIM měl pouze jeden předmět závěrečnou zkoušku (formou testu). I ta ale 

tvořila pouze 30% výsledné známky. Na Wenzao se mnohem více hledí na aktivitu v celém semestru a 

hodnotí se dílčí úkoly, které mohou být pouze dvakrát za semestr, nebo téměř každou hodinu.  

Celkově hodnotím studium na Wenzao velmi pozitivně. Školu bych doporučil hlavně studentům, kteří 

se zajímají o výuku čínštiny anebo kulturních potažmo ekonomických předmětů. Naopak bych 

Wenzao nedoporučil studentům, kteří očekávají velký výběr technických předmětů. 

 

 



4. Ubytování a strava 

Studenti Wenzao mají tři možnosti ubytování. Na kolejích, na mezinárodním domě a zařídit si 

ubytování sami. Slyšel jsem, že mezi školami na Tchaj-wanu patří koleje na Wenzau k těm lepším. 

Mezinárodní dům, kde můžete mít vlastní pokoj je prý také velmi dobrá, i když lehce dražší varianta. 

Také je zde ubytována většina zahraničních studentů. Koleje i mezinárodní dům jsou v dochozí 

vzdálenosti od kampusu. Já s kolegou Františkem Linderem jsme však zvolili třetí variantu a ubytování 

si našli přes známého, bývalého studenta FIM, který na Tchaj-wanu dlouhodobě žije. Sdílený pokoj ve 

třípodlažním domě se sdílenou koupelnou nás vyšel na 8000NTD, tedy 4000NTD na měsíc na osobu, 

s tím, že se muselo zaplatit celých 6 měsíců a každé dva měsíce energie (cca 500NT za měsíc). 

Kdybych na Wenzao jel znovu, pravděpodobně bych volil variantu mezinárodního domu. 

Strava je velké téma. Samotná Tchajwanská kuchyně není úplně z nejzdravějších a rychle se přejí. 

Naštěstí Kaohsiung jakožto dvoumilionové město nabízí nepřeberné množství možností. Speciálně 

doporučuji korejské a vietnamské restaurace. Různé regionální kuchyně z pevninské Číny byly 

většinou také dobrá volba. V areálu Wenzao je školní bufet, kde můžete sehnat oběd do 100NT nebo 

jednoduše vyjít na ulici, kde najdete všechny typy jídla. 

Velká výhoda vlastního bydlení byla ta, že jsem si mohl připravovat vlastní jídlo v kuchyni, když sem 

na asijskou stravu neměl chuť, a nebo na mezinárodní restaurace peníze. 

5. Doprava 

Kaohsiung je opravdu rozlehlé město a jedna z jeho nevýhod je poměrně nedobrý systém městské 

hromadné dopravy. Ve městě je možné pohybovat se metrem nebo autobusy, naopak na chůzi 

rovnou zapomeňte (chodníky téměř neexistují, protože jsou často proměněné v restaurace nebo 

opravny motorek. My jsme si na celou dobu pobytu pronajali skútry, které se osvědčily jako nejlepší 

možná varianta. Trasa, kterou kolegyně jezdila hodinu autobusem, jsme my na skútru zvládli do 

dvaceti minut. Je to převážně z toho důvodu, že město je jedna velká kolona, ve které jsou na tom 

skútry o poznání lépe než auta a autobusy.  

Prvních několik dní byl pro mě pohyb po městě na skútru něco jako stezka odvahy, ale rychle jsem si 

zvyknul. Díky skútru jsme také měli skvělou možnost procestovat celý Tchaj-wan. Najeli jsme přes 

7000 km a navštívili opravdu skvělá odlehlá místa, kam se autobusem turista dostane jen velmi těžko, 

nebo vůbec.  

Cena za skútr byla 4000NTD na měsíc (dá se sehnat od cca 3000, dejte ale pozor na kvalitu) a benzín 

v průměru vycházel na 1NTD za kilometr. Doporučuji všem studentům, aby nepodcenili ochranu a 

investovali do lepší helmy. Tchajwanci jezdí často bez helmy nebo s velmi levnou „skořápkou“, která 

je chrání od pokuty, ale rozhodně ne od pádu. Bohužel vidět nehodu skútru byla téměř každodenní 

záležitost a statistiky úmrtnosti v důsledku dopravní nehody na skútru jsou opravdu strašidelné. Jen 

dodám, že před Tchaj-wanem jsem řídil skútr pouze několik dní ve Vietnamu. Není čeho se obávat, 

ale zvýšená ostražitost je na místě. 

6. Zdravotní pojištění 

Na celý pobyt jsem využil zdravotní pojištění, které lze uzavřít ke kartě u FIO banky. Cena vychází na 

nějakých 90kč/měsíc a až na jednu výjimku, splňuje požadavky kvestora. Pojištění je platné pro 

pobyty do 180 dní. 

 

 



7. Finance  

 

Níže uvedené zokrouhlené příjmy a náklady. Celá tabulka v CZK. Z tabulky je zřejmé, že stipendium 

poskytované školou pokryje náklady na letenku, bydlení a dopravu (pronájem skútru). Zbytek byl 

v mém případě financován z vlastních zdrojů. Nutno podotknout, že jsem se celou dobu nijak 

neomezoval a pobyt si užíval se vším všudy. I přesto doporučuji všem počítat s financováním 

z vlastních zdrojů. Vejít se s celým pobytem do stipendia by šlo, kdyby člověk bydlel na kolejích, 

necestoval a jedl nejlevnější jídlo. 

 

Příjmy Výdaje 

Stipendium  59000 Bydlení  17500 

Mimořádné 
stipendium  

4000 Letenky  14500 

Vlastní zdroje 68200 Pronájem skútru  11700 

  Internet 2500 

  Jídlo  40000 

  Výlet Korea 15000 

  Ostatní (benzín, 
sport, zábava, 
cestování) 

30000 

CELKEM 131200 CELKEM 131200 

 

 

8. Shrnutí, celkové zkušenosti 

Tchaj-wan je úžasný. Studium na Wenzao bylo obohacující, zajímavé a zvládnutelné. Studenti ve škole 

a stejně tak všichni obyvatelé Tchaj-wanu jsou velice milý a nápomocní. Studijní pobyt doporučuji 

všem, kteří o něm přemýšlí, jde o nepopsatelně pozitivní zkušenost.  

Kdybych měl sepsat všechny své tipy a doporučení tato zpráva by měla více než 10 stránek, proto rád 

nabízím možnost doplňujících informací přes facebook, email, nebo telefon pro všechny, kteří 

přemýšlí o výjezdu na Tchaj-wan, potažmo Wenzao. 

Závěrem děkuji Fakultě Informatiky a Managementu za příležitost a poskytnuté finance na tento 

pobyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


