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14. 2 - 30. 6. 2017 (Taiwan) odlet z ČR: 23. 1. - přílet do ČR: 3.7.
Management cestovního ruchu, 2. ročník
Univerzita Hradec Králové
Monika Hebková
National Sun Yat-sen University
Leila Chang (nsysuexchange@gmail.com)

2. Příprava pobytu
Letenky:
Zpočátku jsme se snažili nalézt výhodné multiple letenky, které by splňovaly naše požadavky,
nakonec jsme se obrátili na pana Bezoušku a zajistili si letenku přes něj jako předcházející studenti.
Určitě doporučuji pana Bezoušku kontaktovat, je velice ochotný a sestaví vám letenku podle vašich
přání a představ.
Naše vypadala takto:
23.1. odlet Praha => Helsinky (stopover)
HEL - BKK Bangkok (20 dní layover, 16 dní Thajsko + 3 Cambodia)
14. 7. BKK - TPE (Taipei Taoyuan Airpot)
30. 6. TPE - PEK ( Beijing International Airport)
3. 7. PEK - HEL (stop-over) HEL - PRG, přílet do Prahy
Celková letenka včetně pojištění vyšla na pouhých 23 000,-

Očkování
Většinu povinných či doporučených očkování jsem již absolvovala v minulých letech, takže jsem se
nechala očkovat jen proti vzteklině z důvodu plánované návštěvy Kambodži a Thajska. Očkování
jsem měla zajištěno přes mého lékaře v Centru cestovní medicíny na Praze 1. Univerzita NSYSU
požadovala dále zdravotní prohlídku (mají vlastní formulář) a rentgen plic, které jsem si nechala
provést u své praktické lékařky. Na úvodní schůzce mobilit nám bylo sděleno, že je potřeba nechat si
udělat test HIV společně s certifikátem v AJ, ten jsme si všichni zajistili ve fakutlní nemocnici v
Hradci. Po sléze jsme obdrželi informaci, že NSYSU jej nevyžaduje.
Pojištění
Většina studentů si pojištění zařídila skrz Fio banku k platební kartě. Já jsem si ho nechala vystavit u
VZP s tím, že jsem si oproti ostatním dost připlatila ale na druhou stranu jsem tam měla všemožné
připojištění na míru a zvýšené částky pojistného plnění. Navíc jsem měla klid na duši, že je vše v
pořádku, jelikož pojištění u Fio banky nesplňuje jednu z podmínek.
Vízum
Nabízí se hned několik variant. My jsme zvolili tu nejjednodušší ve formě bezplatného víza, které
jsme vyřešili až s příletem na Taiwan přímo na letišti. Během letu klasicky vyplníte arrival card, se
kterou se dostavíte společně s pasem na Imigration desk, kde vám po předložení pasu a správně
vyplněného formuláře, imigrační úředník vízum vystaví. Je zde podmínka, že musíte během 90ti
dnů Taiwan opustit, my jsme vycestovali na Filipíny. Po návratu zpět na Taiwan se vám vízum
prodlouží na dalších 90 dnů.

3. Studium na NSYSU
National Sun Yet-sen University má překrásný kampus u pláže pod Monkey mountain, tzv. “Opičí
horou”. Hned při první návštěvě kampusu společně s mým buddym, který mi byl přidělen před
zahájením semestru jsem si prostředí univerzity zamilovala na první pohled. Na buddyho jsem měla
také štěstí, moc milou Taiwanku, která mi byla náomocna v jakýkoliv situaci a snažila se poradit s
čímkoliv jsem potřebovala, stejně tak jako se začátky života na Taiwanu.
Pár dní před zahájením semestru univerzita pořáda Orientation days, kde vás buddy students
provedou po kampusu, zodpoví veškeré dotazy a také je pořádána úvodní přednáška o studiu na
NSYSU a dalších aktivitách s ním spojených.
Studium na univerzitě probíhá v angličtině, avšak jen předměty, které jsou pro international
students. Způsob a systém výuky je zde poněkud odlišný od toho našeho “evropského” nejsou zde
zlášť přednášky a cvičení, na které jsme zvyklí ale všechny předměty jsou vyučovány ve 3hodinových blocích, kde profesor přednáší, zároveň probíhá diskuze, nebo se prezentuje a pracuje
na projektech. Je to velice různorodé.
Na začátku semetru je možné cca prvních 14 dní si jednotlivé zapsané předměty “vyzkoušet” a
posléze je i odepsat, zapsat si nové, nebo jen potvrdit. Mají několik course selection period.

Oproti našemu systému to bylo o něco složitejší ale na univerzitě je skvělá koordinátorka, která když
jsme s něčím potřebovali poradit, vždy byla ochotná pomoci.
Podmínka vysílající univerzity byla splnění alespoň 3 předmětů. Níže jsou popsány, které jsem si
vybrala a posléze studovala:
English for Business II:
Kdybych se mohla znovu rozhodovat, tak tento předmět bych si každopádně nevybrala. V první
řadě není určen pro zahraniční studenty, což jsme při vybírání předmětů netušily. Nicméně to byla
jedinná English Advanced, kterou jsme v nabídce předmětů vyhledali. Původně nám po její úspěšné
absolvování měla pomoci v uznání předmětu na FIM. K čemuž nedošlo, což jsme se dozvěděli až po
sléze a již bylo pozdě na odepsání předmětu.
Předmět přednášela milá profesorka, která dle mého názoru měla až příliš požadavků. Na každý
týden jsme museli vyhotovit report, article, assigment, nebo preparation. (občas i více prací - úkolů v
jednom týdnu). Bylo toho opravdu dost a zabralo nám to neskutečně spoustu času.
K absolvování předmětu musela být splněna docházka, všechny assigments, reports, articles atd.
během semestru, dále 2 písemné zkoušky a 2 projekty. (Mid-term, Final).
Work and Culture
Zajímavý předmět o různorodosti světových kultur a pracovních zvyklostech, podmínkách. Jedno z
hlavních témat tohoto předmětu byl kulturní šok a jak se s ním vyrovnat. Předmět přednášel
profesor z Británie, takže s angličtinou nebyl žádný problém.
Během semestru bylo požadováno napsat indiviuální report na zadané téma v rámci Midterms a
skupinový projekt (rozsáhlejší seminární práce společně s půlhodinovou prezentací) opět na zadané
téma v rámci Final exams. Nic složitého :)
Cross-culture management
Můj nejoblíbenjěší předmět společně s nejoblíbenější profesorkou, byla opravdu skvělá. Působila
několik let v Londýně, takže opět s angličtinou nebyl žádný problém. Předmět se svým způsobem
prolínal s Work and culture. Opět se zde rozebírali odlišnosti jednotlivých zemí co se týče
managementu, kultury. Jelikož třída byla plná international students z celého světa, přednášky i
diskuze byly velice zajímavé a přínosné.
Ke splnění předmětu byl považován individuální report na zadané téma, společně se zodpovězením
otázek a skupinová prezentace na předem zvolené téma (Mid-terms) a větší projekt se zaměřením na
libovolnou cross-culture company (rozsáhlejší seminární práce společně s půlhodinovou prezentací) v
rámci Final exams. Opět nic složitého. :) Byl to jedinný předmět, kde mi nevadilo sedět 3 hodiny. :)

Chinese basic mandarin course
Vřele doporučuji si tento předmět zapsat, probírají se zde pouze zákaldy ale pokud nemáte s
čínštinou před odletem žádné zkušenosti, tak jako jsem já neměla určitě vám pomůže. :) Ze začátku
toho je zapotřebí dost se naučit, nebo se v tomto jazyce nějakých způsobem zorientovat ale jelikož
jsem byla v úrovni začátečníci, byli jsme na tom všichni stejně. Postupem času jsme se začali chytat a
aktivně naučené fráze používat i mimo Chinese Language centre, tedy v každodenních situacích na
Taiwanu. K absolvování tohoto předmětu je požadováno splnit dva testy - midterm a final. Lektroka
byla moc milá, i přestože s námi nechtěla komunikovat vůbec v angličtině, tak když jsme byli
opravdu v koncích a ničemu nerozuměli, nakonec nám daný výraz do angličtinu přeložila. :)

4. Život na Taiwanu
Ubytování
NSYSU nabízí studentům ubytování na kolejích, které jsem však nevyužila, jelikož nás byla parta 6
studentů (2 studentky NSYSU a 4 Wenzao). Zvolili jsme proto pronájem bytu se kterým nám
pomohl bývalý student UHK, který žije na Taiwanu již několik let. Bydleli jsme ve skvělé lokalitě u
LOVE River, opravdu si zpětně nemohu na nic stěžovat. Byt byl celkem prostorný, slunný a v
dobrém stavu. Nacházel se asi 10 minut na skútru od NSYSU a pláže, na Wenzao pak cesta zabrala
cca 20min (větší provoz směrem do centra). V blízkosti bylo plno obchodů (Carrefour, Ikea, Costco,
7/11, Family Mart) i marketů, jak s jídlem, tak s oblečením. Pár set metrů se nacházel Central park
i stanice metra, stejně tak obchodní centrum s kinem.
Jsem moc ráda, že jsme zůstali u první nabídky, jelikož jsme pak dostávaly další a když jsme pak
viděli, jak bydlí ostatní…
I když na jednu stranu jsme byli ochuzeni o ten pravý studentský život na kolejích v areálu kampusu,
o to víc jsme měli svoje soukromí a prožívali jsme autentický život na Taiwanu. Měli jsme možnost
poznat jejich kulturu a řešit každodenní situace, stejně tak jako místní. :)

Stravování
Než se člověk rozkouká zabere to trochu času, ale pak se mu nabídne hned několik možností
stravování. Jelikož jsme měli byt s kuchyní, poměrně často jsme si vařili doma, což pro mě byla
obrovská výhoda, jelikož jsem bohužel dost vybíravý člověk a jím toho opravdu málo :D Taiwanci
vůbec nevaří, takže často kuchyně nebývají součástí bytů.
Nabízí se zde spousta variant, kde se stravovat venku: morning markets, night markets, různá bistra,
nebo restaurace. V areálu školy se nachází menza, asi další 3 restaurace a convinience store, kde si
můžete zakoupit jejich typické krabičky s teplým jídlem. Cena se zde pohybuje velice nízko ( 40 - 60
NTD). V restauracích se ceny pohybují ceny různě. Můžete se najíst třeba v rozmezí 80 - 150 NTD
ale i třeba za 350 NTD. V takzvaných bistrech se ceny jídla pohybují od 50 NTD do 100 NTD.
Když je nejhůř je skoro na každým rohu 7/11 nebo Family Mart (7/24h), kde naleznete zákaldní
sortiment všeho :D včetně teplých jídel.

Doprava
Kaohsiung
Asi nejpohodlnějším dopravním prostředkem byl skútr, o čemž nás informovali předešlý studenti.
Nevěřila jsem tomu ale jsem neskutečně ráda, že jsme je měli na půl roku v pronájmu. :) Skútry jsme
měli pronajaté od Louise na celý semestr a celková cena i spojištěním a vratnou zálohou byla 24 000
NTD. Což se mi zdálo poněkud dost oproti studentům v minulých letech ale i přesto jsem byla
nadmíru spokojená.
Co se týče městské dopravy v Kaohsiungu, jsou zde autobusy a metro, které oproti Taipei má velice
malé pokrytí. Takže kdybyste se rozhodli cestovat jen MHD, nebo na kole zabere vám to dle mého
názoru spousty času. Výhodou skůtru bylo, že si člověk mohl sjet kdykoliv a kamkoliv, nehledě na to,
že jsme pak podnikali i výlety napříč Taiwanem - na skútru. :)
Benzín je na Taiwanu co se týče ceny opravdu levný, jako jedna z málo věcí :D
Jinak co se týče dopravy jako takový, tak z provozu budete nejspíš trochu v šoku, je to opravdu
blázinec. Zlatá Praha.. Ale i na to si postupem času zvyknete. Jen být opatrní a pořád ve střehu,
jelikož Taiwanci si jezdí jak se jim chce a občas dost nepředvídatelně a nebezpečně.

Varianty a cena dopravy z Taipei (letiště Taoyuan) do Kaohsiungu
a) HSR - High speed railway, velice pohodlná varianta. Cesta zabere přibližně 2 hodiny, někdy ani
to ne. Vlaky bych přirovnala asi k našemu Pendolinu. Cena se pohybuje okolo 1300 NTD. Občas je
možné vychytat slevy pro studnety, nebo slevu na předem stanovený čas, většinou první anebo
poslední vlak, kde sleva může být až 50%.
b) U-Bus - Druhá možnost, kterou jsem vyzkoušela je cesta busem, společnosti U-Bus. Cesta trvá
asi 5 hodin, autobusy jsou taktéž velice pohodlné - lepší než u nás Regio Jet. :) A cena je také
příjemnější oproti HSR stojí asi 500-600 NTD.

Ostaní
Přístup na PC a internet
V celém kampusu univerzity je Wi-Fi připojení a počítače se dají využívat například v knihovně,
nebo v PC učebnách. Na začátku semetru je student nucen zaplatit poplatek ve výší 300 NTD za
poskytnutí těchto služeb. Jinak já jsem s sebou měla svůj laptop, v bytě jsme měli taktéž Wi-Fi
připojení. Navíc jsou tu časté public Wi-Fi po celém městě. Na začátku pobytu jsem si ještě koupila
taiwanskou simku, kde jsem si pravidelně dokupovala mobilní data. (1 GB za 170 NTD, nebo 3,2
GB za 290 NTD)
Podmínky pro práci nebo brigády
Na typ víz, které jsme měli není povoleno pracovat. Ale když je člověk šikovný, může narazit na
jednorázovou “brigádu”. :)

5. Finance
Finanční podpora v podobě mimořádného stipendia od univerzity činila 59 000 Kč. Není to málo,
ale ekonomika na Taiwanu má rychlé tempo růstu, stejně tak i kurz taieanského dolaru byl
podstatně horší než v minulých letech. Jednoduše řešeno stipendium nepokrylo ani polovinu mých
výdajů. :D Když byste šetřili a míň cestovali, tak by se daly pravděpodobně náklady dost
skrouhnout. Ale kolikrát za život budete studovat na Taiwanu a budete mít možnost procestovat část
Asie? .. Takže já nelituji jedinné koruny, kterou jsem utratila a univerzitě za poskytnuté stipendium
jsem nesmírně vděčná.
Celkové náklady za půl roku v Asii se u mě vyšplhaly asi k 180 000 Kč. Níže je tabulka rozepsaných
nákladů. :)

Druh Nákladu

Částka

popis

Před odletem

cca 35 000,-

letenka, očkování, pojištění, medical

Thajsko + Kambodža (21 dní)

cca 33 000,-

celkové výdaje bez letenky

Filipíny (10 dní)

cca 21 000,-

celkové výdaje včetně letenek

Čína (3 dny)

cca 3 500,-

celkové náklady bez letenek

CELKEM

cca 92 500,-

Taiwan
Náklady

částka - měsíc

částka - celkem

Bydlení

3 495,-

17 475,-

nájem, management fee, TV + internet

Energie

280,-

1 400,-

plyn, voda, elektřina

Skútry

2 040,-

10 200,-

pronájem, depozit, pojištění

230,-

1 150,-

benzín, MHD, Taxi

Stravování

4 363,-

21 815,-

restaurace, menza, Carrefour..

Nákupy

1 930,-

9 650,-

kosmetika, drogerie, oblečení, suvenýry

Utility + uni

606,-

3 030,-

simka, mobilní data, učebnice, poplatky

Domácnost

443,-

2 215,-

dom. potřeby + počáteční investice do bytu

Cestování

2 239,-

11 195,-

cestování po Taiwanu

Ostatní

1 078,-

5 390,-

poplatky bance, nazařazené položky, dárky..

Zábava

227,-

1 135,-

volný čas, kino, bazén..

Rozdíl

295,-

1 475,-

rozdíl mezi zapsanémi výdaji a výběy

Celkem

17 226,-

86 130,-

Doprava

popis

Měsíční náklady jednotlivých kategorií jsou uvedené v průměrných částkách. Každý měsíc to bylo
jiné, někdy víc, někdy míň, však to znáte. Na začátku byl dost špatný kurz vůči koruně oproti
minulým rokům, tak vše bylo o dost dražší, ke konci pobytu už se zase začal zlepšovat.
Celkové náklady po sečtení všech položek se vyšplhaly na 178 630,- KČ

Rady a tipy
Kosmetika - doporučuji si nakoupit opalovací krémy v Evropě, na Taiwanu mají všechny s bělícím
efektem. A zbylá kosmetika, hlavně dekorativní je o dost dražší. Např.: micelární voda, kterou tady
koupíte za asi 550,- tam sotjí 1800 NTD, to samé parfémy… Jednoduše vše co je importované je na
Taiwanu velice předražené.
Mléčné výrobky - Sýry, jogurty, mléko byly asi nejdražšími položkami, takže pokud je milujete, tak
jako já :D doporučuji se jimi “přejíst” doma. Pro představu: mléko 1litr 75NTD, sýr 100 - 300 NTD,
za stovku pořídíte třeba veselou krávu, kterou nepovažuji za sýr. :D a jogurty, to je kapitola sama o
sobě, šíleně malý výběr a ještě k tomu bych to nenazvala jogurtem ale spíš jogurtovým nápojem.
Bílé oblečení
Pokud možno, tak si nebrat žádné, nebo jen minimální množství. Na Taiwanu jsme měli starší
pračku, která prala pouze ve studené vodě a ještě k tomu občas zatrhávala nitky, takže já tam
polovinu bílých a spoustu dalších věcí nechala. :D
Neberte si s sebou příliš moc “zbytečných” věcí. Spoustu si jich tam nakoupíte, včetně suvenýrů, tak
ať pak nemáte problém s váhou na letišti jako my. :)
Na závěr patří poděkováním univerzitě, díky které jsem tento exchange program v rámci mobilit
mohla absolvovat a jsem za takovou příležitost velice vděčná! Pokud chcete poznat odlišnou část
světa a procestovat část Asie určitě neváhejte a přihlašte se! Za necelý půlrok jsem nasbírala
nespočet nových zkušeností, poznala spoustu skvělých lidí, porozumněla odlišné kultuře a zažila
nezapomenutelné zážitky. Věřte mi, opravdu to stojí za to. :-)
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo vás zajímá něco konkrétního, neváhejte se ozvat. Ať už
prostřednictvím emailu: b.grundlerova@gmail.com, nebo sociálních sítí. Na FaceBooku mě najdete
jako: Baru Gründlerová.

