
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenzao Ursuline University of Languages 

Letní semestr 2017 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Taiwanu 

Bohumil Franc 

 

 

 

 

 



Osobní údaje 

Jméno a příjmení:  Bohumil Franc  

Email: bohous.franc@gmail.com  

Délka pobytu:  5 měsíců (únor - červen 2017)  

Vysílající instituce:  Univerzita Hradec Králové  

Obor:  Informační management – IM2  

Přijímající instituce:  Wenzao Ursuline University of Languages  

Kontaktní osoba na UHK:  Monik Hebková, monika.hebkova@uhk.cz  

Kontaktní osoba Wenzao:   Yang Qi (Judy), 99834@mail.wzu.edu.tw 

 

 

Před cestou 

Letenky 

Letenky od pana Bezouška. Celý výjezd jsme s přáteli pojali spíše cestovně. Měli 
jsme letenky přes Bangkok a nazpět přes Peking. Pokud se rozhodnete letět rovnou 

do Taipeie, mělo by to samozřejmě být o něco levnější. Cena cca 25 000 Kč. 

 

Očkování, prohlídky 

Neváhejte zaplatit všechna doporučená očkování, zejména pokud plánujete 

cestovat i do dalších míst Asie. Základ je břišní tyfus, vzteklina, meningokok a 
žloutenky A a B. Po Filipínách se vyplatí mít s sebou antimalarika. Různé taiwanské 

univerzity pak mají svoje formuláře na prohlídky. Na Wenzao kromě všeobecné 
prohlídky musíte dodat výsledky testů na HIV, syfilis a rentgen plic. Celkově cca 
5000 Kč. Na některá očkování přispívá pojišťovna. 

 

Pojištění 

Jedna možnost je sjednat si cestovní pojištění k bankovnímu účtu u FIO banky, je 
to tuším 75 Kč měsíčně, ovšem limity mi přišly nedostatečné. Pojistil jsem se u 

své zdravotní pojišťovny za cca 6000 Kč. Škola vyžaduje potvrzení o pojištění 
v angličtině. 

Vízum 

Občané ČR mohou využít vízovou výjimku, která je udělena na letišti po příletu. 
Můžete si tak ušetřit papírování a cenu za klasické vízum, ovšem výjimka platí 

pouze 90 dnů. Před uplynutím lhůty je třeba vycestovat kamkoliv mimo Taiwan a 
zase se vrátit – bude udělena další 90denní výjimka. My plánovali výlet na Filipíny, 
takže se to hodilo. 
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Mezinárodní řidičský průkaz 

S průkazovou fotkou a řidičákem na místní odbor dopravy, na počkání, 50Kč. 
Vyplatí se. 

 

Studium 

Wenzao je hezká, poměrně nová a dobře vybavená soukromá škola. Pro splnění 
podmínek výjezdu je třeba zdárně dokončit tři jakékoliv předměty, kromě sportu. 

Funguje zde organizace, která se stará a přijíždějící studenty – už před příletem 
byl každému přidělen buddy, který poté pomáhal se zápisem předmětů a dalšími 

úkony. Na začátku je také orientační den. Jde o jazykovou školu, a proto má 
množství předmětů v angličtině. Je z čeho vybírat. V prvních dvou týdnech je 

možné si vyzkoušet předměty o které máte zájem a až poté si vybrat a zapsat. 

 

Čínština 

Wenzao nabízí poměrně dost intenzivní kurz čínštiny. Osobně jsem se původně 

nepřihlásil, protože mě odradily zprávy studentů z minulých let. Ti totiž psali o 
tom, jak je třeba se učit každý den a přes víkendy a není kvůli tomu čas na 
cestování. Nic takového. Původně mě přemluvili na první týden a poté už jsem 

zůstal. Každý všední den od 8 do 10. Účast je dobrovolná, ale pro získání certifikátu 
je nutné odchodit tuším 70 % hodin. Testy jsme psali dvakrát týdně, ale pouze 

v pinyin (fonetický přepis znaků), což je jednodušší. Stačí dávat pozor na hodinách 
a procvičovat s místními – odpoledne a víkendy můžete věnovat čemukoliv jinému. 

 

English Listening and Conversation III 

Předmět, který se nám v podstatě jen hezky hodil do rozvrhu. Název mluví za vše. 

 

Language and Culture 

Předmět, ve kterém jsme se zabývali hlavně komunikací mezi národy a kulturami, 

ale mimo jiné také o různých aspektech angličtiny. Zajímavé bylo hlavně srovnávat 
rozdíly mezi Evropou a Asií. Poměrně nenáročný předmět s dvěma jednoduchými 

testy uprostřed a na konci semestru. Bylo také třeba udělat krátkou prezentaci o 
České republice. 

 

Taiwan Image 

Předmět o taiwanské kultuře, kde se dozvíte o různých původních kmenech, o jídle, 
náboženství a vztahu mezi Taiwanem a Čínou. Uprostřed semestru je jeden psaný 
test z jídla a kmenů, na konci pak prezentace na vylosované téma. V průběhu je 

také třeba absolvovat výlet po památkách v Kaohsiungu a napsat krátký report. 

 



Ubytování 

Škola nabízí ubytování buď na vlastních kolejích, nebo kolejích pro mezinárodní 
studenty. Obě blízko školy, ale poměrně předražené a bez kuchyně. Pokud jste 

větší skupina z UHK, vyplatí se kontaktovat Jirku Líbala, nebo Tomáše Juříčka. Oba 
Češi, co v Kaohsiungu léta bydlí a jsou schopni domluvit pronájem bytu. My si 

s Tomášem domluvili velký byt na hezkém místě s výhledem na řeku (Love river) 
za cca 22 000 Kč na osobu na půl roku bez energií, což je solidní cena. Měli jsme 
tři pokoje, dvě koupelny a kuchyň. Teplá voda sporák jsou na plynové bomby, 

jedna stojí cca 600 Kč a vydrží dva-tři týdny. Za vodu jsme platili asi 250 Kč za 
dva měsíce a energie podle klimatizací – za únor a březen asi 280 Kč, za květen a 

červen asi 2000 Kč. 

 

Strava 

Taiwanci nejsou zvyklí doma vařit, spousta z nich ani nemá kuchyně. Proto je na 

ulici velký výběr různých stánků, jídelen a restaurací, kde se dá za dobrou cenu 
stravovat. Škola navíc má vlastní bufet, kde se nacpete za 50-60 Kč a za školou 

je zrovna jedna taková jídelní ulice. Částečně jsme ovšem i vařili, místní Carrefour 
mívá k večeru slevy na maso a na trzích se dá sehnat zelenina za dobrou cenu.  

 

Doprava 

Skútr. Pronajměte si skútr. Kaohsiung má výbornou hromadnou dopravu, ale 
stejně si pronajměte skútr. Jirka Líbal nám zařídil solidní cenu u Luise. Ten umí 

anglicky a pokud byl nějaký problém, stačilo buď přijet a nechat opravit, nebo 
vždycky bez řečí přivezl náhradní. Taiwanská doprava je trochu bláznivá, ale dá se 
na to zvyknout. Skútr jsme měli do dvojice a vyšlo nás to dohromady na 24 000 

NT s pojištěním. Cca 10 500 Kč na jednoho.  

 

 

Náklady a financování 

Mé náklady byly zhruba 205 000 Kč. Ovšem pokud pojedete rovnou na Taiwan, 
zůstanete tam a nebude moc vyjíždět z Kaohsiungu, dá se do 100 000 vejít. 
Letenka, očkování a pojištění cca 35 000 Kč, nájem 19 000 Kč energie za celou 

dobu třeba kolem 2000 Kč, skútry a benzín 15 000 Kč a zbytek na jídlo je nezbytné 
minimum. 

 

U mě to bylo 37 500 Kč před odletem, 48 000 Kč za tři týdny v Thajsku (taky se 

to dá za míň), 5 000 v Kambodži, 19 000 Filipíny, 4000 Peking, nějaké drobné sem 
tam a 90 000 Kč Taiwan. Mínus řečené náklady na Taiwanu jsem za ostatní věci 

utrácel v průměru 10 000 Kč měsíčně. 



Hodnocení 

Osobně jsme to s kolegy pojali spíše než jako studijní příležitost, tak jako 
příležitost cestovatelskou. Pokud jen trochu můžete, doporučuji v Asii procestovat 

co se dá – je to nenahraditelná zkušenost, která stojí za všechny peníze. Po cestě 
tam se nabízí Thajsko, ovšem přímo z Kaohsiungu se dají koupit levné lety do 

Vietnamu, Malajsie, nebo třeba na Filipíny. Kurz čínštiny se osvědčil jako velmi 
užitečný, jen málo Taiwanců umí alespoň obstojně anglicky. 


