Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Taiwanu
Kao Yuan University
LS 2017

1. Osobní údaje
Jméno a příjmení: Pavlína Formanová
Kontakt: pavlina.formanova@atlas.cz
Obor: Management cestovního ruchu, 3. ročník
Délka pobytu: 5,5 měsíců
Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové
Příjímací univerzita: Kao Yuan University
Kontaktní osoba na vysílající univerzitě: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz)
Kontaktní osoba na přijímací univerzitě: Dr. Liu (t00247@cc.kyu.edu.tw)

2. Před odletem
Očkování, testy, lékárnička
Podstoupila jsem očkování proti žloutence typu A, břišnímu tyfu, vzteklině a meningokoku
(celkem za očkování 5 135 Kč). Nechala jsem se očkovat ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové a u paní doktorky Lukešové. Vzhledem k milému přístupu doporučuji určitě paní
doktorku Lukešovou. Vše vám vysvětlí, dá užitečné tipy a rady. Ve FN vám neřeknou nic.
Univerzita Kao Yuan vyžaduje výsledky testů na HIV, syfilis a tuberkulózu (celkem za testy
1 172 Kč). Mezinárodní očkovací průkaz se zapsanými očkováními vás bude stát 95 Kč.
S kamarádkou jsme si zřídily velmi vybavenou lékárničku (bez antimalarik), která nás každou
vyšla cca na 1 200 Kč.
Celkové náklady na očkování, testy, průkaz a lékárničku 7 697 Kč.
Letenka
Jako každý rok, i my jsme zařizovaly letenku přes pana Bezoušku z HK
(mbezouska@action.cz), který nám sehnal letenku přímo na míru. Pořádně si rozmyslete jak
časově, tak finančně jaké země chcete navštívit. Je pak nemilé zjistit, že danou zemi vůbec
nestihnete poznat nebo vám na ni už nezbydou finanční prostředky.
My zvolily takto (a bylo to ideální )
Cesta tam: Praha – Helsinky – Bangkok – Taipei
Cesta zpět: Taipei – Singapur – Helsinky – Praha
Cena včetně pojištění storna: 22 302 Kč
Letenku a očkování zařizujte jako první.
Vízum
Víza na Taiwan jsme si vůbec nezařizovaly. Pokud totiž z Taiwanu vycestujete do 90 dní,
vízum nepotřebujete. Věděly jsme, že asi po dvou měsících budeme chtít letět na Filipíny, tak
jsme si rovnou z ČR koupily letenku jako důkaz, že opravdu vycestujeme. Letenku si
vytiskněte, a když se budou na imigrační kontrole na Taiwanu ptát (nás se ani jednou neptali),
jen ji ukážete a oni vás pustí. Ušetříte tak asi 2000 Kč 
Pojištění
Jako většina studentů jsem si zřídila účet u Fio Banky, k jehož debetní kartě se váže cestovní
pojištění. Varianta Cestovní pojištění Gold vychází na 75 Kč/měsíc a platíte ho po dobu
jednoho roku. Nejlevnější možnost.
Mezinárodní řidičský průkaz
Mezinárodní ŘP vystaví městský úřad ve vašem bydlišti a potřebujete k jeho vystavení pouze
pasovou fotku a 50 Kč.

3. Studium
Při výměnném pobytu musíte splnit minimálně tři předměty. Ze seznamu předmětů, který
jsme dostali na začátku semestru, jsme si vybrali 4 předměty + badminton (zálohový
předmět). Rozvrh jsme měli tak, že jsme do školy chodili většinou 3x týdně (občas 2x).
Navštěvovali jsme také kurz čínštiny, který byl jednou týdně v rozsahu asi tří hodin a byl bez
kreditů.
Všechny předměty byly vyučované v angličtině, resp. angličtině a čínštině. Vzhledem k tomu,
že mnoho studentů (zejména z nižších ročníků) anglicky téměř nerozumí – a rozumět nejspíš
ani nechce - velká část učiva byla překládána učitelem do čínštiny. Ze začátku v pohodě,
postupem času vás to nejspíš přestane bavit… jako nás.
Pro splnění jednotlivých předmětů jsme sepisovali reporty z cest, report o ČR a několikrát
jsme prezentovali ČR před studenty.
Koordinátorka Celia z mezinárodní kanceláře je velmi ochotná a se vším pomůže.
Na univerzitě jsme byli jako v předchozích letech jediní studenti z Evropy (5 Čechů), tak se
ani nám nevyhnula pozornost (focení, žádosti na FB, pozorování…). Taiwanci jsou ale jinak
dost stydliví, takže se vás většina bude stydět i pozdravit.
Jako první se rozhodněte, co od tohoto výměnného pobytu na Taiwanu očekáváte. Zda jedete
za studiem nebo za cestováním. Pokud bude cílem procestovat další asijské země, pak si
zvolte Kao Yuan University. Učitelé jsou vstřícní a pochopí, že chcete cestovat. V půlce
semestru jsme si zařídili výlet na Filipíny a na konci semestru ještě jeden do Vietnamu.
Tourism English
Výuka jednou za 2 týdny. Jako zápočet jsme měli jednu prezentaci a na závěr velmi
jednoduchý rozhovor mezi sebou.
Business English for Letters
Asi „nejnáročnější“ předmět. V průběhu jsme měli plnit různé úkoly, ale nakonec jich zas
tolik nebylo. Jednalo se o krátké rozhovory před třídou či krátké sepsání k nějakému tématu.
Také jsme jednou o hodině kreslili svůj erb 
Cross Culture Communication
Jediný předmět, který navštěvovali studenti UHK minulé roky. Učitel již věděl, že chceme
cestovat, tak u něj absence nebyla problém. Jako zápočet jsme napsali report o ČR na tři A4.
Hotel English
Nenáročný předmět, kde jsme jeli podle učebnice AJ asi tak ze základní školy. Na konci
hodiny jsme měli vždy různá konverzační témata s místními studenty. Zápočet: dva reporty
z cest (každý tři A4).

4. Na Taiwanu
Ubytování
Ačkoliv v předešlých letech řešili studenti ubytování na Taiwanu formou pronajmutí bytu
v Kaohsiungu, my jsme s kamarádkou zvolily ubytování na kolejích. Kao Yuan nabízí koleje,
které jsou přímo v areálu univerzity. Jsou rozdělené na dámské a pánské a jsou po 4 nebo 6
lidech na pokoji. Když napíšete do mezinárodní kanceláře, že nechcete být v šesti na pokoji,
přidělí vám v pohodě čtyřlůžkový pokoj. My jsme byly na pokoji pouze 3. Já, kamarádka z
UHK a jedna Taiwanka, která uměla velmi dobře anglicky, takže v porozumění nebyl
problém. Bydlení s ní bylo často dost zajímavé vzhledem k úplně jiné mentalitě, ale zvykly
jsme si na sebe.
V závěrečných zprávách z minulých let se dočtete o přísných zákazech a pravidlech (zákaz
vycházení, zákaz vícedenních výletů atd.), které platí na kolejích. No… ani jeden není pravda.
Pokud chcete odjet třeba na týden či dva, jen to nahlásíte, že tam ten a ten datum nebudete a
nikdo to řešit nebude. Koleje se sice zavírají kolem půlnoci a někdy kolem desáté hodiny
večer studenti kontrolují kdo je a není na pokojích. Když jsme věděly, že bychom se vrátily
pozdě v noci, buď jsme přespaly u kamarádů v Kaohsiungu, nebo v hotelu. Musím říct, že nás
jako mezinárodní studenty nikdo neměl ani chuť nějak kontrolovat. Paní z kolejí stejně
anglicky nerozumí a do toho se stydí, takže ta byla ráda, že se na nic neptáme, natož aby po
nás něco chtěla.
Jinak asi ta nejdůležitější informace ohledně kolejí. Jsou ZDARMA. Nemusíte platit vůbec
nic kromě poplatku za internet (cca 550 Kč na celý semestr). Ubytování, voda, elektřina,
klimatizace, pití (automaty zdarma)… za nic neplatíte. Můžete tak ušetřit třeba 25 000 Kč za
byt a krásně je investovat na výlet na Filipíny nebo do čehokoliv.
Budete-li na bytě, budete propočítávat, jak často můžete zapnout klimatizaci (nejlépe stále,
kvůli šíleným vedrům), vodu, do toho nájem a ostatní poplatky. Také budete na bytě pouze
s Čechy, a kde jinde poznáte život Taiwanců než na kolejích?
Ačkoliv v Luzhu (kde je škola i koleje) najdete bankomaty, obchody, lékárny, restaurace a vše
potřebné, nabídka není samozřejmě tak široká jako v Kaohsiungu. Když ale máte skútr,
nemusíte stejně nic řešit – dostanete se kamkoliv 
A poslední cenná rada! Nenechejte si nic zařizovat od Čechů žijících na Taiwanu (př. Jirka
Líbal)!!! Pokud jim nechcete finančně sponzorovat jejich pobyt na Taiwanu, vše si zařiďte
sami. Pokud se rozhodnete pro byt v Kaohsiungu, bez nějaké pomoci se nejspíš neobejdete,
ale stejně nejdřív zvažte koleje. Nám Jirka pomohl jen s půjčením skútru… Tady je kontakt
na Louise a jeho obchod v Kaohsiungu (0935 055 094). Milý pán, mluvící anglicky, takže mu
můžete napsat, jaký skútr potřebujete apod. a sami se s ním domluvit. Žádný problém.
Jak je asi patrné… koleje na 100% doporučuji.  Nevolila bych jinak.

Doprava
Ještě nikde jsem neviděla takové množství skútrů jako na Taiwanu. Skútr tam je dopravní
prostředek číslo jedna. S kamarádkou jsem měla půjčený jeden skútr dohromady. Louise nám
zdarma vyměňoval olej, kontroloval nám brzdy a vše, když jsme píchly pneumatiku, dovezl
nám nový skútr.
Cena na osobu a 5 měsíců včetně pojištění: 10 500NT (cca 8 400 Kč)
Doprava na Taiwanu je šílená (i z pohledu navigátora ). Jezděte opatrně, dodržujte rychlost
kvůli častým radarům, parkujte jen na vyznačených místech (odtahová služba je dost rychlá),
využívejte silnice jen pro skútry určené. Čtverečkovou metodu pro skútry – specialitu
Taiwanu – brzy pochopíte.
Stravování
Na to, jak každý vychvaloval taiwanskou gastronomii, tak jsem čekala něco trochu jiného.
Převažuje rýže, nudle, zelenina, polévky a smažená jídla. Asi nejlevnější a zároveň chutné
stravování jsme objevili v menze. Za 50 Kč si dáte plnohodnotný oběd. Oblíbili jsme si
snídaňový bufet – sendviče a snídaňové palačinky (15-20 Kč). Bufetů na obědy a večeře jsme
se časem všichni přejedli. Top ze školní menzy: kari omáčka s rýží, smažená rýže se
zeleninou a polévka „namíchej si, co chceš“.
Navštěvovali jsme také night markety a pouliční stánky, kde koupíte vše od limetkové šťávy
po husí hlavu.
Trochu problém je, že téměř většina jídel a menu je v čínštině, takže často si nejste jisti, co
objednáváte.
Po nějaké době jsem začala velmi postrádat naše slané pečivo (mají vše sladké – př. kobliha
s párkem) a mléčné výrobky (hrozně drahé).
V řetězcích 7/11, Family Mart, Carrefour nakoupíte úplně vše.

5. Finance
Celkové náklady mě vyšly na cca 145 000 Kč. V této ceně jsou výdaje před cestou (očkování,
letenka…), život na Taiwanu, cestování po Thajsku (17 dní), Filipínách (12 dní), Vietnamu
(10 dní) a Singapuru a Malajsii (12 dní).
Před odletem

34 000 Kč

Thajsko

14 500 Kč

Filipíny

11 000 Kč

Vietnam

12 500 Kč

Singapur, Malajsie

12 700 Kč

Taiwan

60 000 Kč

Stipendium od školy činilo 59 000 Kč.

6. Závěr
Tento půlrok mi dal tolik nových zkušeností a zážitků, že bych je tu vypisovala asi týden.
Pobyt, který jsem strávila 5 měsíců v Asii, mohla jsem navštěvovat místní univerzitu a ve
volném čase procestovat a poznat tolik asijských zemí, mi otevřel oči a jsem velmi ráda za
vše, co jsem viděla a zažila.
Děkuji Univerzitě Hradec Králové za to, že mi umožnila zúčastnit se tohoto programu.
Všem, co uvažují nad studijním pobytem v zahraničí: Jak jen to je trochu možné, JEĎTE! 

