
																			 																			 	
	

Závěrečná	zpráva	ze	studijního	pobytu	

National	Sun-Yat	Sen	University	
Kaohsiung,	Taiwan	

	
Začínáte-li	číst	zprávu	z	mého	studijního	pobytu	na	Taiwanu,	s	největší	pravděpodobností	to	
znamená,	že	zvažujete	studium	na	stejné	univerzitě	či	ve	stejném	státě	–	mám	jednoduchou	
radu,	přestaňte	váhat,	není	třeba	číst	dál	a	zkrátka	se	k	pobytu	přihlašte.	Doporučuji	každému,	
za	mě	to	bylo	jedno	z	nejlepších	dosavadních	období	mého	života.	Protože	jsem	měl	to	štěstí	
se	zúčastnit	letní	školy	na	CJCU	v	Tainanu	a	hned	poté	zimní	semestr	strávit	právě	na	NSYSU	
v	Kaohsiungu,	 bude	 tato	 práce	 trochu	 komplexnejší	 a	 vezmu	 v	potaz	 právě	 i	 letní	 školu,	
přestože	moji	zprávu	z	letní	školy	lze	nalézt	na	webu	mobilit	UHK	samostatně.	V	neposlední	
řadě	bych	chtěl	pro	začátek	oznámit,	že	pár	videí	a	několik	fotek	souvisejících	právě	s	těmito	
sedmi	měsíci	co	jsem	strávil	v	Asii	lze	nalézt	na	mém	webu	jindrichdedek.cz.	

	

I. Osobní	údaje	
Příjmení,	jméno:	 Jindřich	Dědek	
Kontakt:	 http://jindrichdedek.cz/	
Přijímací	instituce:	 National	Sun-Yat	Sen	University,	Kaohsiung,	Taiwan	
Délka	pobytu:	 4	měsíce	semestr	(7	měs.	celkový	pobyt	na	Taiwanu)	
Kontaktní	osoba	na	NSYSU:	 Leila	Chang	<nsysuexchange@g-mail.nsysu.edu.tw>	
Kontaktní	osoba	na	UHK:	 Monika	Hebková	<monika.hebkova@uhk.cz>	

	 	



	
	
II. Příprava	pobytu,	studium	na	přijímací	škole	

Hned	 z	prvopočátku	 po	 výběrové	 schůzce	 a	 potvrzení	 výjezdu	 je	 nutné	 zakoupit	
letenky	a	začít	s	očkováním,	neboť	u	letenek	cena	stoupá	a	některá	očkování	je	nutno	
dělat	v	delších	intervalech	a	může	se	to	táhnout	i	přes	měsíc.	Mnoho	studentů,	kteří	
absolvovali	 studium	 v	Asii	 doporučují	 zakoupit	 letenky	 od	 p.	 Bezoušky,	 nicméně	
osobně	jsem	si	letenky	našel	levněji	sám.	Protože	jsem	již	věděl,	že	v	Asii	budu	sedm	
měsíců,	 na	 doporučení	 lékaře	 v	FN	 Hradec	 Králové	 jsem	 se	 nechal	 očkovat	 všemi	
doporučenými	 očkováními	 do	 těchto	 destinací	 a	 z	důvodu	 cestování	 jsem	 si	 nechal	
předepsat	i	antimalarika.	Pokud	se	nepletu,	pak	doporučené	očkování	do	JV	Asie	je:	
břišní	tyfus,	vzteklina	a	žloutenka	A	+	B.	Tuším	že	jednu	žloutenku	jsem	z	minulosti	již	
měl,	tudíž	mi	zbývalo	pouze	podstoupit	ostatní	vakcinace.	Poté	je	nutné	samozřejmě	
zařídit	 pojištění	 na	 celou	 dobu	 pobytu.	 Dále	 bylo	 nutné	 vyplnit	 a	 odeslat	 veškeré	
papírování,	neboť	především	na	NSYSU	si	na	to	extrémně	potrpí	a	je	nutno	vyplňovat	
papír	na	papír	a	to	stejné	pak	i	po	příjezdu	do	destinace.	Připravte	se	na	to,	že	adresu	
a	 emergency	 contact	 budete	 vyplňovat	 nejméně	 pětkrát	 na	 různých	 papírech	 a	
formulářích.	
	
CJCU	–	letní	škola	
Na	letní	škole	v	Tainanu	se	studují	dva	předměty.	Oba	jsou	vyučovány	v	angličtině	a	
absolvovat	je	není	žádná	zákeřná	záležitost.	Vyučování	bylo	pouze	pondělí	a	úterý	od	
9:00	–	12:00	a	pak	od	13:30	–	16:30.	Od	středy	do	pátku	pak	probíhaly	různé	exkurze	
a	výlety	vždy	jedna	dopoledne	a	jedna	odpoledne.	Univerzita	je	lehce	mimo	město,	tak	
je	 tam	 v	době	 prázdnin	 vcelku	 mrtvo,	 neboť	 tam	 nejsou	 jiní	 studenti	 a	 i	 většina	
obchodů	 s	jídlem	 je	 zavřená.	 V	okolních	 obchodech	 a	 restauracích	 téměř	 nikdo	
nemluví	anglicky.	Na	cizince	tam	moc	zvyklí	nejsou.	Vyučované	předměty	byly	tyto:	
	
1. Project	management	–	Studium	tohoto	předmětu	obnášelo	práci	v	management	

softwaru	a	zpracování	návrhu	na	nějaký	vámi	vybraný	projekt.	Práce	na	projektu	
byla	 ve	 skupinách	a	nakonec	bylo	nutné	návrh	odprezentovat.	Vyučující	 je	 fajn	
člověk,	pracoval	v	americe,	tak	jeho	angličtina	je	více	než	dobrá.	
	

2. Programming	using	processing	–	Jak	už	název	napovídá,	jedná	se	o	programování	
v	softwaru	 processing,	 je	 to	 taková	 obdoba	NetLoga.	 Absolvovat	 kurz	 zpravidla	
znamenalo	opisovat	kód	z	tabule,	občas	něco	málo	dodělat	a	nakonec	pak	upravit	
závěrečný	projekt	lehce	dle	vlastního	uvážení.	Profesor	taktéž	naprosto	fajn	člověk.	

	 	



	
	

NSYSU	–	zimní	semestr	
Studium	na	NSYSU	 je	 super.	 Jedná	 se	 o	 školu	 na	 pobřeží,	 takže	 atmosféra	 v	celém	
kampusu	je	krásná.	Kampus	je	opravdu	velký	a	lze	zde	nalézt	absolutně	vše,	ať	už	lékaře,	
obchody,	 restaurace,	 bazén,	 posilovnu,	 hřiště,	 basketbalové	 hřiště,	 běžecký	 ovál,	
studovny	a	knihovny,	apod.	Je	to	takové	město	ve	městě.	Všude	mnoho	mladých	lidí	a	
spoustu	zábavy.	Co	se	mi	tu	velice	líbilo,	je	možnost	sportovního	vyžití.	Univerzita	toho	
nabízí	opravdu	spousty,	včetně	nespočet	školních	klubů.	Já	osobně	jsem	byl	součástí	
univerzitního	 fotbalového	týmu	a	dragon	boat	 týmu.	Co	se	 týče	studia,	 škola	nabízí	
celkem	 dost	 kurzů	 v	angličtině	 a	 to	 napříč	 všemi	 různými	 obory.	 Většina	 hodin	 je	
vyučována	 jednou	týdně	ve	180	min.	bloku.	Zakončení	předmětu	 je	pak	povětšinou	
formou	prezentace	či	nějaké	seminární	práce	a	její	prezentace,	případně	i	testem.	UHK	
vyžaduje	pro	uznání	výjezdu	úspěšné	absolvování	alespoň	tří	předmětů.	Já	absolvoval	
následující	čtyři:	
	
1. Beginner	 Mandarin	 course	 –	 Tento	 předmět	 jako	 jediný	 byl	 vyučován	 dvakrát	

týdně	po	120	minutových	blocích.	Jedná	se	o	základy	mandarinštiny.	Nutno	koupit	
učebnici,	která	ovšem	není	drahá.	Vyučující	jsou	zkušení	a	velice	dobří	i	v	angličtině,	
zpravidla.	Alespoň	p.	Chen,	kterého	jsem	měl	já	byl	opravdu	skvělý	a	zodpovědný.	
Na	zápočet	a	zkoušku	 je	nutné	se	 trochu	učit.	Ale	vše	se	dá	zvládnout	a	kurz	 je	
přínosný	 i	 zajímavý.	 Rozhodně	 vřele	 doporučuji.	 Zápočet	 i	 zkouška	 byla	 formou	
testu	+	rozhovoru	v	čínštině	s	učitelem.		
	

2. Information	 theory	 –	 Učitel	 velice	 nespolehlivý,	 vždy	 chodil	 o	 hodinu	 pozdě.	
Nevěděl	co	učit.	Měl	 to	takzvaně	„na	párku“.	Nicméně	zadání	zápočtu	 i	 zkoušky	
nám	dal	 týden	dopředu.	Přesto	 jsem	 rád,	 že	 jsem	předmět	úspěšně	absolvoval.	
Jedná	 se	 spíše	 o	 matematickou	 část	 informatiky.	 Rozhodně	 znalosti	 nabyté	
z	tohoto	předmětu	nekorelují	s	časem	stráveným	ve	třídě.	Tomuto	předmětu	se,	
pokud	možno	vyhněte.	
	

3. English	 oral	 expression	 and	 speech	 training	 –	 Předmět,	 který	 bych	 chtěl	
vyzdvihnout	 asi	 ze	 všech	 nejvíce.	 Na	 tomto	 kurzu	 jde	 zejména	 o	 prohloubení	
prezentačních	 schopností.	Nutno	na	 každou	hodinu	 vypracovat	prezentaci,	 vždy	
odlišný	 typ	 prezentace,	 téma	 i	 délka.	 Doktorka	 Judy	 je	 skvělá,	 má	 i	 mnoho	
praktických	projektů	a	vždy	dokáže	dát	konstruktivní	kritiku.	Během	hodin	se	dělají	
mnohá	 cvičení	 na	 vzájemné	 seznámení	 mezi	 studenty.	 Což	 je	 skvělá	 příležitost	
k	poznání	místních	studentů	–	byl	jsem	jediný	cizinec	mezi	nimi.	Jsem	přesvědčen,	
že	moje	 prezentační	 schopnosti	 v	anglickém	 jazyce	 jsou	 na	 vyšší	 úrovni	 než	 při	
příjezdu	na	Taiwanu.	Ještě	jednou	tento	kurz	doporučuji.	

	
4. Work	 psychology	 –	 Jak	 již	 název	 říká,	 kurz	 se	 zaobírá	 psychologií	 v	oblasti	

zaměstnání.	 Pokud	 někoho	 psychologie	 baví,	 pak	 bych	 tento	 předmět	 taktéž	



	
	

doporučil.	 Profesor	 je	 z	Anglie	 a	 čínsky	 ani	 neumí.	 Nicméně	 znalostí	 z	oblasti	
psychologie	 má	 bezpochyby	 na	 rozdávání.	 Na	 tomto	 předmětu	 byla	 většina	
studentů	cizinců.	Zápočet	se	skládá	z	vypracování	odborné	studie	na	vybrané	téma	
z	pracovní	psychologie	a	následné	prezentace	tohoto	výzkumu.	Jedná	se	o	týmovou	
práci	až	o	šesti	studentech.	Zkouška	je	pak	formou	testu,	kde	bylo	60	otázek	typu	
ABCD	a	dvě	esej	 otázky	ohledně	kritického	myšlení	na	 vybrané	 téma	 z	pracovní	
psychologie.	 Pokud	 vyžadujete	 dobrou	 známku,	 pak	 je	 nutné	 studovat,	 neboť	
informací	během	hodin	je	opravdu	velké	kvantum.	Koneckonců,	že	jsem	si	tento	
předmět	vybral	nelituji.	

	

	
Můj	týdenní	rozvrh	na	NSYSU	

	 	



	
	
III. Ubytování	strava,	doprava,	ostatní	

CJCU	–	letní	škola	
Ubytování	na	letní	škole	je	v	klasických	kolejních	pokojích,	kde	každý	pokoj	je	pro	čtyři	
studenty	a	má	vlastní	malinkou	koupelnu.	Každý	pokoj	má	klimatizaci,	i	když	její	provoz	
je	denně	omezen	na	pár	hodin.	Signál	a	rychlost	internetu	na	každém	pokoji	dostačující.	
Ubytování	je	vcelku	čisté	a	pro	každého	bez	přehnaných	nároků	naprosto	dostačující.	
Ubytování	je	pro	studenty	letní	školy	zdarma.	
	
Co	se	týče	stravování,	jak	jsem	zmínil	již	na	začátku,	univerzita	je	mimo	město	a	během	
letních	prázdnin	jsou	street	shopy	a	restaurace	značně	omezené.	A	ty	co	jsou	otevřené,	
zpravidla	menu	v	AJ	nemají,	tak	je	nutné	hledat	a	experimentovat.	Vařit	si	vlastní	není	
kde.	Nicméně	po	 pár	 návštěvách	 nějakých	 restaurací	 si	 to	majitelé	 nechali	 pro	 nás	
přeložit.	Očividně	na	této	univerzitě	na	cizince	nejsou	vůbec	zvyklí	
	
Kampus	 této	 univerzity	 není	 nijak	 obrovský,	 tudíž	 veškeré	 budovy	 do	 kterých	 jsme	
chodili	 byli	 blízko,	 kam	 se	 dalo	 dojít	 pěšky.	 Nicméně	 na	 nějaké	 víkendové	 výlety	 a	
krátké	výlety	po	okolí	a	do	města	Tainan,	jsme	si	pronajali	skůtry	od	dobře	známého	
Louise	<FB:	Louis	scooter	rent>.	Dokonce	byl	i	ochotný	nám	je	přivézt	až	k	univerzitě,	
přesto,	 že	 sám	 bydlí	 v	Kaohsiungu.	 Skůtr	 je	 na	 Taiwanu	 asi	 nejefektivnější	 a	
nejrozšířenější	způsob	dopravy.	
	
NSYSU	–	zimní	semestr	
Hned	 ještě	 při	 vyplňování	 přihlášky	 na	 NSYSU	 máte	 možnost	 si	 vybrat	 kolej	 dle	
vlastních	preferencí.	Na	výběr	máte	Local	Dorms	či	International	Villa.	Local	je	vcelku	
staré	ošklivé	ubytování	po	čtyřech	studentech	v	jednom	pokoji	a	koupelnou	pouze	na	
patře,	 nicméně	 je	 o	 polovinu	 levnější	 nežli	 International	 Villa.	 International	 Villa	 je	
ubytování	po	dvou	na	pokoji	 a	 koupelna	 taktéž	na	patře.	Nicméně	 zde	bydlí	 pouze	
international	 studenti,	 tak	 je	 super	 být	 toho	 součástí,	 neboť	 právě	 zde	 je	 hlavní	
centrum	dění	ať	už	výletů	či	párty.	Bohužel	je	tu	vysoká	vlhkost	a	pokoj	zapáchal	plísní	
při	nastěhování,	ale	vše	lze	po	pár	hodinách	práce	za	pomocí	chemikálií	vyčistit.	Další	
možností	ubytování	 je	 i	možnost	pronájmů	bytů	či	pokojů	ve	městě,	ale	 je	to	mimo	
kampus,	což	já	bych	osobně	zcela	jistě	nevolil.	Přesto	jsem	potkal	nějaké	studenty,	kteří	
říkali,	že	by	zase	nešli	na	kolej	–	cena	bytů	a	pokojů	je	samozřejmě	znatelně	vyšší.	
	
Stravování	v	kampusu	byla	moje	oblíbená	disciplína.	 Je	 tu	nespočet	míst,	kde	se	 lze	
najíst.	Hlavně	bufet	u	International	Villa	je	super,	když	přijdete	včas,	můžete	si	nabrat	
co	chcete.	Ceny	jsou	opravdu	nízké	a	lze	se	zde	dobře	najíst.	Mimo	to,	na	stejném	místě	
mají	i	obchody	s	různými	jinými	jídly	vč.	snídaní.	Taktéž	lze	zde	nalézt	obchod	s	čaji.	A	
pokud	někoho	jídlo	zde	již	omrzí.	Do	několika	minut	se	lze	na	skůtru	dostat	z	kapusu	
do	města	a	tam	je	už	nespočet	různých	restaurací	a	obchodů	kde	se	 lze	také	dobře	
najíst.	



	
	

	
Jak	už	bylo	řečeno,	skůtr	je	nejefektivnější	způsob	dopravy	na	Taiwanu	a	v	Kaohsiungu	
to	platí	dvakrát	tolik.	Rozhodně	bych	doporučil	skůtr	každému.	V	Kaohsiungu	jich	jezdí	
všude	spousta,	možná	chvíli	bude	trvat	než	si	člověk	na	řízení	zvykne,	ale	nic	těžkého	
to	není.	Na	pronájem	skůtru	doporučuji	Louise,	osobně	jsem	skůtr	měl	od	něj.	Pokud	
si	ho	vezmete	rovnou	na	celý	semestr,	nechá	vám	ještě	slevu.	Navíc	je	každou	chvíli	
v	kampusu,	takže	pokud	vám	přestane	fungovat,	okamžitě	vám	ho	opraví	nebo	vymění	
za	 jiný.	 Nicméně	mnoho	 lidí	 mělo	 i	 od	 555	 scooter	 rentals	 a	 taktéž	 neměli	 žádné	
problémy	a	cena	je,	tuším,	stejná.		
	
Pojištění	 na	 celou	 dobu	 pobytu	 je	 bohužel	 trochu	 komplikovanější	 pokud,	 jako	 já,	
jedete	na	letní	školu	i	na	celý	semestr	a	celková	délka	jednoho	výjezdu	do	zahraničí	
přesáhne	180	dní.	Neboť	většina	studentů,	kteří	jedou	na	semestrální	zahraniční	pobyt,	
volí	pojištění	 k	debetní	 kartě,	nicméně	banky	mají	 striktně	omezen	 jeden	výjezd	do	
zahraničí	 na	max.	 180	dní,	 což	 je	 na	 jeden	 semestr	 dostačující,	 ale	 na	 letní	 školu	 a	
semestr	již	ne.	Proto	jsem	volil	pojištění	ke	studentské	kartě	ISIC,	nicméně	se	dá	zařídit	
i	pojištění	na	konkrétní	počet	dní	u	pojišťoven,	ovšem	je	nutné	dát	pozor	aby	dané	
pojištění	splňovalo	fakultou	dané	limity.	

	 	



	
	
IV. Finanční	podpora,	náklady	na	pobyt,	celkové	zkušenosti	

	
VÝDAJE:	 Kč	

Ubytování	NSYSU	 12000	
Skůtr	(6	měsíců)	 11000	
SIM	karta	(2x	4	měsíční)	 2000	
Strava	letní	škola	 4000	
Strava	NSYSU	 15000	
Letenky	(KOMPLET	vč.	cestování)	 38000	
Výdaje	při	cestování	(ubytování,	strava,	zábava,...)	 25000	
Pojištění	 3400	
Očkování	(žloutenka,	vzteklina,	břišní	tyfus,	antimalarika)	 7000	
Vízum	 3000	
Školní	poplatky	(knihy,	matrace,	router,	tisk,	parkovací	povolení,	elektřina	...)	 3000	
Ostatní	(zábava,	výlety,	párty,	drinky,	benzín,...)	 30000	
		 153400	
		 		

STIPENDIA:	 Kč	
Letní	škola	CJCU	 32000	
Semestr	NSYSU	 59000	
		 91000	

Čísla	v	těchto	výdajích	jsou	pouze	orientační,	neboť	nemám	přehled	přesně,	kolik	jsem	tu	za	
celých	sedm	měsíců	utratil.	Nicméně	díky	této	příležitost,	se	mi	v	poštěstilo	na	týden	navštívit	
Dubaj,	na	týden	Filipíny,	na	tři	 týdny	Thajsko	a	cestou	zpět	na	několik	dní	Vídeň.	 I	proto	 je	
položka	letenek	vyšší	nežli	by	se	dalo	předpokládat,	stejně	tak	i	položka	výdaje	při	cestování.	
Zcela	určitě	by	bylo	možné	celkové	výdaje	ještě	snížit,	přesto,	že	jsem	nějak	závratně	neutrácel	
a	výdaje	jsem	se	snažil	korigovat.	Přesto	jsem	si	to	tu	užíval.	Ostatní	využité	prostředky	mimo	
stipendium	byly	z	vlastních	úspor	a	podpory	rodiny.	

Závěrem	se	sluší	poděkovat	zejména	FIM	UHK	za	možnost	vycestovat	na	druhý	konec	světa.	
Bez	stipendia	bych	si	to	rozhodně	nemohl	dovolit.	Když	jsem	začínal	balit	k	návratu,	cítil	jsem,	
že	 se	 mi	 rozhodně	 tohle	 místo	 nechce	 opouštět.	 Neboť	 právě	 tady,	 je	 to	 ten	 pravý	
vysokoškolský	 život.	 I	 přesto,	 že	 všechny	 zkušenosti	nebyli	 jen	 růžové,	 tento	pobyt	bych	 si	
klidně	znovu	zopakoval	a	považuji	ho	za	neskutečně	přínosný.	Ať	již	díky	kurzům	které	jsem	
absolvoval,	tak	i	díky	mimoškolním	zážitkům.	Navštívil	jsem	čtyři	země	během	jednoho	roku,	
což	se	mi	nikdy	předtím	nepoštěstilo.	Poprvé	v	životě	v	Asii.	Potkal	jsem	mnoho	skvělých	lidí	a	
nyní	 mám	 přátele	 po	 celém	 světě.	 Nacestoval	 jsem	 více	 jak	 5	 tisíc	 kilometrů	 na	 skůtru.	
Ochutnal	jsem	mnoho	jídel,	nápojů	i	ovoce,	o	kterých	sem	ani	neměl	tušení,	že	něco	takového	
existuje.	Pokud	jste	tuto	zprávu	dočetli	až	sem,	vypadá	to,	že	máte	zájem	na	studijní	pobyt	
vycestovat.	Na	to	bych	řekl	jediné:	Už	včera	jste	měli	podat	přihlášky.	Rozhodně	to	každému	
silně	doporučuji.	Případně	jakýchkoliv	dotazů	mě	kontaktujte.	Veškerý	kontakt	 i	 fotogalerie	
naleznete	na	http://jindrichdedek.cz/	O	zážitcích	zde	budu	vždy	rád	mluvit.	Na	závěr	bych	snad	
ještě	rád	dodal,	že	to	rozhodně	není	naposled,	kdy	jsem	Taiwan	navštívil,…	


