
   
 
 

Příloha B 

 

Závěrečná zpráva studenta - NSYSU, Taiwan 

 

1.  Osobní údaje 

 Jméno: Šárka Horáková 

 Obor: Management cestovního ruchu 

 Kontakt: sarhorak@gmail.com 

 Místo pobytu: National Sun Yat-sen University (NSYSU) 

 Délka pobytu: 4,5 měsíce 

 Kontaktní osoba na vysílající VŠ: Monika Hebková, monika.hebkova@uhk.cz 

 Kontaktní osoba na přijímající VŠ: Leila Chang, nsysuexchange@g-mail.nsysu.edu.tw 

 

2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

  Doporučuji zařizování letenky co nejdříve pro možnost nižší ceny a přes pana 

Bezoušku. 

  Co se týče očkování - čím dříve se objednáte, tím méně starostí budete mít v průběhu 

zkouškového. Vízum se zařizuje v Praze a dokumenty pro vystavení jsou na internetu 

(nezapomentě na fotku). Co se pojištění týče, doporučím (asi jako ostatní) pojištění od 

Fio banky ke kartě. Je nejlevnější co se dá sehnat a limity jsou dobré. Pokud uvažujete 

o půjčení skútru nebo dodávky na cestování, rozhodně si zařiďte mezinárodní řidičák. 

 

 Studium 

- jazyk výuky na NSYSU: výuka probíhala v angličtině (a čínštině) 

 

 NSYSU má vcelku velký rozsah výběru předmětů vyučovaných v angličtině v LS. Jde 

 převážně o manažerské předměty. Vyučování probíhá ve 2-3 hodinnových blocích a je 

 občas únavné (hlavně s přicházejícím vedrem). Každý předmět má jiný styl vyučování a 

 jiné požadavky, které jsou oznámeny na první hodině. Většinou šlo o mid term testování a 

 final exam. Připravte se na komplikovanější systém zápisu než je tomu u nás. 

 

 Minimální počet předmětů, které musíte splnit je 3. Jiný styl výuky byl důvod, proč jsem 

 jela na Taiwan, a tak jsem si jich zvolila více. 

 

1. Cross-culture management 

obtížnosti: 3/5 

 Tento předmět nebyl obtížný vzhledem k obtížnosti tématu, ale bylo zapotřebí vypracovat 

 více týmových prezentací a to bylo časově náročné (plus ještě náročnější, když všichni 

 začali cestovat). Vyučující byla velice příjemná a na poslední hodině jsmě měli sedánek s 

 pizzou. 

 

2. Work and culture 

obtížnost: 4/5 

mailto:sarhorak@gmail.com
mailto:monika.hebkova@uhk.cz
mailto:nsysuexchange@g-mail.nsysu.edu.tw


   
 
 

Příloha B 

 

 Velmi podobný předmět prvnímu, jen úkoly byly obsáhlejší. Vyučujícím byl David, Brit - 

 nebyl problém mu rozumět. Šlo více o psychologicko-sociální předmět, takže pokud 

 někoho zajímají zvyky jiných národností v pracovním prostředí - rozhodně doporučuji. 

 

3. Sustainability of global enterprise 

obtížnost: 5/5 

 Nejvíce časově náročný předmět, zároveň brzké vyučování v 3 hodinnových blocích 

 člověka odrovná na celý den. Na každý týden se musely vypracovat dvě strany zadaného 

 problému na hodině. Vypracovaná reportáž se potom počítala do konečného hodnocení 

 společně s testem. 

 Pro mě hlavním motivátorem byly exkurze do China Steel a Kaohsiung Harbor - velice 

 zajímavé, doporučuji. 

 

4. Beginner Mandarin Course 

obtížnost: 2/5 

 Časově nenáročné, ale mluvím ze strany člověka, který už jeden rok čínštiny měl za  

 sebou. Rozhodně doporučuji pro přiblížení jazyka a možnosti se domluvit (i když  

 minimálně a záleží na štěstí skupiny, se kterou se budete učit). Má učitelka dala přednost 

 mluvení před psaním, což je dobrá volba pro začátečníky, bohužel pro mě by bylo lepší 

 zdokonalení psaní. 

 

Rozhodně doporučuji výběr sportu. Já si zvolila softball a windsurfing (u nich mylně jako 

yachting) a byly to ty nejlepší předměty, co jsem měla :D (a to nejsem sportovní typ). Jen 

upozorním, že sporty nejsou vyučovány v angličtině nýbrž čínštině a budete asi jediní 

 zahraniční studenti. Já to vzala jako výzvu, která se mi vyplatila a poznala jsem skvělé lidi. 

 

3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 

Protože jsem už ze začátku věděla, že chci jen do Kaohsiungu nejlevnější možnou dopravou, 

zvolila jsem tedy Ubus, který odjíždí z letiště v Taoyuanu s jedním přestupem. Cesta sice trvá 

4 hodiny, ale autobusy jsou vybavené USB a WiFi a jsou nejlevnější. Další možností jsou 

regulérní vlaky a HSR (ta dražší možnost, ale zase rychlá). 

 

Co se dopravy po Kaohsiungu týče - skútr. Nejrychlejší a nejlevnější možnost. Na vlastní 

nebezpečí, ale bude se hodit i pro cesotvání po Taiwanu. Sice metro v Kaohsiungu je a pokrytí 

je relativně dobré, ale zbytečně zdlouhavé a dražší než skútr. Rozhodně využijte nabídky od 

Louise, který (pokud budete na kolejích) přijete první týden a pomůže vám s výběrem. Za celou 

dobu si na něj nemůžu stěžovat. Pomohl kdykoliv se něco porouchalo a byl odhodlaný i pro vás 

přijet (pokud to nebylo extra daleko). Pronájem stál okolo 7 000,- do konce semestru. 

 

Jako ubytování jsem zvolila koleje z důvodu zájmu hovořit anglicky a maximálně vypustit 

češtinu. Na koleje se musí v přihlásit při přihlašování na VŠ a jsou o něco dražší než ty hradecké 

(cca 14 000,- plus elektřina, která je placená 2x za semestr). 
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Na kampusu jsou minimálně 3 místa, kde se dá najíst. Nejbližší kolejím je známý Milo - jídlo 

od 50,- výše. Jedná se o nejlevnější místo, kde se najíte. Z předchozím zpráv jsem měla před 

odjezdem pocit, že je Taiwan levnější. NENÍ. Ať už mluvím o dopravě, ubytování, jídle atd., 

tak je vše dražší. Nedá se vymlouvat na vysoký kurz měny. Prostě tomu tak je a připravte se na 

to. 

 

Přístup k internetu je skoro po celém kampusu NSYSU. Na kolejích je LAN připojení, ke 

kterému stačí dokoupit router. 

 

Práce na Taiwanu je pro nás nelegální. 

 

4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

 

Když nebudu počítat výlety mimo Taiwan, tak mě pobyt na Taiwanu vyšel na zhruba 120 000,- 

s tím, že jsem nešetřila na maximum, ale zároveň jsem nerozhazovala. Stipendium bylo 59 

000,-. Doporučuji si předem promyslet, zda dáte přednost cestování po Taiwanu nebo mimo 

Taiwan, protože o to se vám pobyt prodraží. 

 

Celková zkušenost je nezapomenutelná. Od poznání jiných kultur, lidí, přírody po cestování na 

skútru po Taiwanu. Sice ze začátku byl pro mě problém si zvyknout na vysokou koncentraci 

smogu a potom vysoké teploty, ale jakmile se přes tohle člověk přežene, získá zkušenosti k 

nezaplacení. Doufám, že se jednoho dne na Taiwan vrátím a chtěla bych poděkovat UHK za 

možnost tohoto výjezdu. 


