
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu – NSYSU 2017 

Osobní údaje 

Jméno: Nikola Březovská 

Kontakt: niksulina@gmail.com 

Místo pobytu: National Sun Yat-sen University 

Délka pobytu: 20. 2. 2017 - 30. 6. 2017 

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

Kontaktní osoba na NSYSU: Leila Chang (nsysuexchange@gmail.com) 

Příprava pobytu 

Letenky jsme měli zařízené přes pana Bezoušku. Očkování klasicky na Fakultní Nemocnici v Hradci 

Králové. Vízum jsme měli zadarmo, které jsme obdrželi na letišti po příletu na Taiwan. Podmínka 

toho víza je do tří měsíců opustit zemi, poté když se vrátíte, platí nové, opět tříměsíční vízum zdarma. 

Mezinárodní řidičský průkaz jsem si nechala vystavit na úřadě na oddělení řidičských průkazů za 50,- 

Kč. Pojištění jsem si zřídila u Fio banky za 75,- Kč měsíčně. Ačkoliv nepokrývalo jedno pojištění v 

takové částce, jakou škola žádá, škola pojištění povolila, jen jsem podepsala papír, že si toho jsem 

vědoma. 

Studium na NSYSU 

Jazyk a systém výuky na přijímací VŠ - Univerzita nabízí velké (možná až moc velké) množství 

předmětů vyučovaných v angličtině, takže je rozhodně z čeho vybírat. Předměty se vyučují ve 

tříhodinových blocích jednou týdně. Každý vyučující vede předmět svým směrem, občas je to spíše 

přednáška, někdy více cvičení. Během semestru jsou dvě zkoušková období, v polovině semestru, tzv. 

Mid-terms a na konci semestru – final exams.  

Konkrétní předměty  

English for Business II. – Tento předmět jsem si zvolila pro uznání angličtiny na UHK. Nicméně, 

předmět mi k uznání nepomohl, navíc jsem si nadělala do bot. Téměř každý týden jsme měli úkol, po 

celý semestr jsme dělali projekt, který jsme na konci semestru prezentovali. Kromě toho jsme dělali 

ještě další úkoly, a na mid-term i final exam jsme měli ještě písemnou zkoušku. Byly tolerované tři až 

čtyři absence nanejvýš. Učitelka je sice milá, a i když přihlížela k tomu, že jsme exchange students, 

více volnosti jsme neměli. Předmět je možná obohacující, ale pro ty, kteří chtějí cestovat nebo moc 

neřešit školu to určitě není. Osobně bych si předmět už nezvolila.  

Cross Cultural Management -  Pohodový předmět, kde se absence tolik neřeší, nebo vás prostě 

podepíše někdo jiný a není to problém. Učitelka je moc milá a vtipná, její angličtina je perfektní. Za 

celý semestr jsme měli napsat jeden esej a připravit seminární práci, kterou jsme prezentovali. Hodiny 

byly zábavné a určitě doporučuji!  

 

Work and Culture – Předmět vyučuje Brit, který je trochu divný, ale i tak vtipný. Bohužel, ačkoliv se 

snažil, udržet si něčí pozornost po celé tři hodiny je dost těžké a tu mou dost často ztrácel. Pro splnění 



předmětu jsme napsali esej pro mid-term a projekt na final term. Projekt byl zajímavý, tudíž nás ani 

neobtěžovalo ho dělat.  

Begginer Mandarin Course – Vyučování základů čínštiny probíhalo dvakrát týdně ve 

dvouhodinových blocích. Není to nijak extrémně náročné, když v hodinách dáváte pozor a slovíčka a 

fráze, které se naučíte rozhodně využijete v každodenních situacích. Zkoušky byly také dvě, mid-term 

a final exam, obě se dají v klidu zvládnout. 

Ubytování 

Společně s kamarády jsme bydleli v pronajatém bytě u Love River, kde je vše blízko, na skútru jsme 

to měli 15 minut do školy. Bydlení v bytě mi vyhovovalo, žili jsme si sami, jak jsme chtěli a poznali 

jsme lépe každodenní život Tchaj-vanců. Na druhou stranu, nebýt na kolejích znamená nebýt u toho co 

se furt děje mezi ostatními exchange students. Ačkoli jsme se spřátelili, vždycky nám něco utíkalo, 

právě protože jsme nebyli na kolejích. Cena bytu za měsíc pro jednoho se pohybovala kolem 3.500 ,- 

Kč + energie do 300,- Kč. S hledáním bytu nám pomohl bývalý student UHK, který tam žije.  

Jídlo 

V kampusu je menza, kam jsem ale nechodila, jelikož jsem bydlela ve městě. Vařit si na Tchaj-vanu se 

moc nevyplatí. Valná část surovin, na které jsme zvyklí, a ze kterých vaříme, tam jsou dražší. 

Nejlevnější a také nejautentičtější forma stravování jsou night markety nebo street food markety, kde 

jsem se maximálně za 100 NTD navečeřela do syta. Po čase nám však chybělo „normální‘‘ jídlo a tak 

jsme si zhruba dvakrát až třikrát týdně vařili. 

Doprava 

Skútr. Když se ohlédnu zpátky, nedokážu si představit svůj pobyt bez skútru. Nás bylo šest a vzali 

jsme si tři skútry do dvojic. Ačkoliv nám bylo nespočetněkrát řečeno, že nám to brzy přestane 

vyhovovat, a že cestování ve dvou na skútru je šílenost, mně osobně to nevadilo ani jednou. Pokaždé 

jsme se domluvili a cestování ve dvou také nebyl problém. Ve městě je metro, které je ale oproti 

skútru výrazně dražší a nemá zas tak velké pokrytí.  

Práce a brigády 

Na Tchaj-vanu je nelegální pracovat s typem víza, který jako studenti máme.  

Celkové náklady na studijní pobyt 

Náklady před odletem – cca 35.000,- Kč 

Náklady na pobyt – cca 70.000,- Kč (měsíčně kolem 15.000,- Kč) 

Náklady na cestování  

Thajsko (skoro tři týdny) – cca 32.000,- Kč 

Kambodža (čtyři dny) – cca 3.000,- Kč  

Filipíny (10 dní) – cca 18.000,- Kč 

Čína (3 dny) – cca 2.500,- Kč 



NÁKLADY CELKEM – 160.500,- Kč 

Škola přispěla částkou 59.000,- Kč, což nečiní ani třetinu výdajů a nestačí ani na pokrytí nákladů na 

pobyt na Tchaj-vanu. Nicméně bez školy bych nikdy nedostala takovou šanci, jakou jsem dostala. 

Zbylých sto tisíc jsem dala dohromady ze stipendií, brigád, šetření a s malou pomocí rodiny.  

Celkové zhodnocení pobytu 

Určitě všem doporučuji, je to šance, kterou už vám pravděpodobně nikdo nedá. Je to úžasná zkušenost 

a zcela určitě nezapomenutelný půl rok života. Asie nabízí úplně jiný svět a stojí za to ho prozkoumat! 

😊 

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat na výše uvedeném e-mailu.  

NIKOLA BŘEZOVSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 


