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ÚVODNÍ SLOVO
Tato zpráva pojednává o mém pět a půl měsíců dlouhém pobytu na Taiwanu. Věřím, že souhrn všech
mých znalostí, dostatečně poslouží všem budoucím studentům k nalezení informací, které hledají, při
výběru své budoucí zahraniční cesty.

PŘEDLETOVÉ ZÁLEŽITOSTI

•

Letenky
o Ty jsme zařizovali pomocí pana Bezoušky (kontaktní email)
▪ Zde jsme zadali požadavky, do jakých destinací bychom se chtěli
podívat, a na základě toho, nám byly nabídnuty možnosti a cenové
rozpětí letenek.
▪ V našem případě jsme kromě Taiwanu navštívili ještě čínské město
Hong Kong a Japonsko.
▪ Nezávisle na panu Bezouškovi jsme si ještě zařídili letenky na Filipíny.
Očkování:
o Silně doporučuji podstoupit všechna doporučená očkování. Hlavně z důvodu,
že určitě plánujete podstoupit i návštěvu dalších asijských destinací (např.:
Filipíny, které jsme měli možnost navštívit já se svými přáteli). Specificky
doporučuji vakcinaci proti následujícím nemocem:
▪ Žloutenka (typy A,B)
▪ Břišní tyfus
▪ Meningokoková encefalitida
▪ Vzteklina
o Univerzita si vyžádala potvrzení o negativním nálezu jistých nemocí.
Konkrétně HIV a Syfilis.
o Další věcí, kterou bych doporučil je nechat si vystavit potvrzení o vyšetření a
výsledky v angličtině. A samozřejmě vzít si potvrzení s sebou.

•

Pojištění:
o Nejvýhodněji vyjde asi cestovní pojištění, které je v nabídce k platební kartě
od společnosti FIO Banking.

•

Vízum:
o Zjistili jsme, že je několik druhů vízem. Jedno z řešení je o vízum nežádat a
nechat si ho vystavit až na letišti. K tomu je však potřeba jednou za 90 dní
cestovat ze země. Bohužel, tato možnost se sebou přináší jistá rizika. Hlavně
z časového hlediska, proto jsme se touto cestou nevydali.
o Za sebe mohu doporučit navštívit kancelář Taiwanské ambasády, která se
nachází v Praze (odkaz ZDE). Pomocí webového formuláře jsme se zažádali o
vízu typu: „Visitor“. Tento typ víza nás vyšel na 2273,-Kč, ovšem otevřeli nám
možnosti nejen cestovat po okolních asijských státech, ale i zůstat na Taiwanu
180 dní bez omezení.

•

Mezinárodní řidičský průkaz:
o Silně bych doporučoval stavit se na jakémkoliv městském úřadě s rozšířenou
působností a nechat si vystavit mezinárodní řidičský průkaz. Ten Vám
umožňuje usednout za volant případně za řídítka.

o

Za vystavení mezinárodního řidičského průkazu se platí 50,- Kč, a vystaví na
jakémkoliv městském úřadě s rozšířenou působností na počkání.

STUDIUM
Na rozdíl od univerzit mých přátel nám škola nabídla seznam pouze pár předmětů ke studiu. Seznam
obsahoval necelých deset předmětů. Já si nakonec vybral čtyři předměty, u kterých se předpokládalo,
že budou vyučovány v anglickém jazyce.
Ačkoliv je škola nastavená na univerzitní úroveň, nemyslím si, že by dle českého školského systému
splňovala všechny požadavky na jmenování univerzitním institutem.
Výuka se podle mého zdála být až příliš jednoduchá. Ze stylu výuky, stejně jako vyučované látky, jsem
nabyl dojmu, že spíše studuji první dva ročníky střední školy, než-li univerzitu. Což mě bohužel
nevyhovovalo. Ovšem pokud plánujete časté výlety, případně pokud si chcete vybrat univerzitu, kde
učivo, jako takové, bude až příliš snadné, KYU je pro Vás skvělá volba.
Čím na mě KYU udělala dojem, jsou profesoři a lidé starající se o administrativu školy. Jak nám později
bylo vysvětleno, KYU má velmi zřídka zahraniční studenty, proto jsme pro ně byli jistým „exotickým,
nedostatkovým zbožím“. Z toho vyplývá, že si nás hlídali jak „oko v hlavě“ a profesoři nám byli ochotni
být nápomocni v jakémkoliv případě, problému, či čímkoliv jiném.
Bohužel, z malého množství zahraničních studentů na škole vychází ještě jeden fakt. Škola bohužel
nemá žádný BUDDY systém. Tudíž mi nebyl „přiřazen“ žádný místní student, se kterým bych mohl
plánovat společné aktivity, nebo naopak, který by plánoval aktivity pro mě. A ačkoliv se spolužáci
ukázali jako moc fajn lidé, je potřeba podotknout, že vztah buddy – zahraniční student může být
v konečné fázi mnohem hlubší, a toto mi na celém pobytu velmi chybělo. Navíc věkový rozdíl mezi
mnou a mými spolužáky se místy zdál být a propastně rozdílný. Většina studentů byla ve věku okolo
osmnácti let.
Speciální kategorii výuky pro zahraniční studenty je ČÍNŠTINA. Škola nám nabídla kurzy čínštiny, o
kterých jsme později zjistili, že byly povinné. A ačkoliv se mým českým spolužákům možnost využít
kurzu nezamlouvala, já shledal možnost naučit se čínsky velmi atraktivní. Později se ukázalo, že škola
má v plánu otevřít nové jazykové centrum specializovanou na výuky čínštiny. A my byli jistou formou
„pokusnými králíky“. Ovšem můj názor na situaci je takový, že koncept výuky čínštiny byl od začátku
nastavený špatně. Škola nám měla nabídnout studovat čínštinu pouze v tom případě, že skutečně
chceme, a následně kurzy udělat mnohem intenzivnější. Takto to dopadlo, že jsme měli jednou týdně
tří hodinový blok kurzu čínštiny, který ovšem nebyl ve výuce jazyka jako takového moc užitečný.

UBYTOVÁNÍ
Měli jsme možnost objednat bydlení dopředu. Díky škole (FIM) jsme dostali kontak na Jiřího Líbala,
který nám domluvil byt v centru Kaohsiungu, nedaleko univerzity Wenzao. Byt jsem sdílel s mými
čtyřmi spolucestovateli, studenty z UHK, a nakonec se to zdálo být jako celkem dobrý nápad.
Cena vycházela okolo 23 tisíc, ale rozhodně se to vyplatilo.

STRAVA
Ačkoliv je všeobecně uznávané pravidlo, že ten, kdo nejedl na night marketu, jako by se na Taiwanu
nestravoval, není to něco, čeho je úplně nutno se zdržet. Nicméně stojí za zmínku, že návštěva night
marketu je oblíbenou společenskou akcí mezi taiwanskými studenty, které jsem měl možnost poznat.
Night market také nabízí velkou variaci a širokou nabídku jídel. Od ovoce až po mořské plody.
Každopádně je zde možnost pořídit jídlo z mnohem důvěryhodnějších zdrojů. Za zmínku stojí například
řetězec obchodních domů Carrefour. Jeden takový jsme měli asi 5 minut jízdy na skútru.

Kromě stravování mimo areál kampusu školy, je možnost se najíst přímo na univerzitě. V prostorách
kampusu se nachází jídelna, kde se dá koupit celkem levné a kvalitní jídlo. Oběd mě vycházel v rozmezí
mezi 60 až 80 NTD (New Taiwanese Dollar –> taiwanská měna).
Za zmínku stojí, že ať se budete stravovat v areálu nebo mimo areál univerzity je dobré pochytit
alespoň základní fráze a čísla v čínštině. Jinak se Vám může stát, že narazíte na tzv.: jazykovou bariéru
mezi Vámi a obchodníkem.

DOPRAVA
Celá doprava na Taiwanu stojí na skútrech, tak je pronájem opravdu nezbytností a jistou svobodou v
pohybu nejen v Kaohsiungu, ale také vhodný prostředek na cestování po Taiwanu. Jelikož nám Jiří Líbal
zařizoval byt, nabídl nám rovněž pronájem svých skútrů. Cena za 5 měsíců činila 16 150 Kč za skútr + 5
000 NT vratný depozit. Se skútrem jsem byl spokojený, ale Taiwanské skútry jsou poruchové a musel
jsem několikrát řešit s Jirkou opravu. Proto jsem byl několikrát bez skútru a to i přes to, že se Jirka
snažil vše opravit co nejdříve. Jelikož s pronájmem skútrů teprve začíná a neživí ho to, tak nemá k
dispozici náhradní skútry v případě poruch. Proto bych pro příště z důvodu většího pohodlí zvolil
pronájem od Luise, který v případě problému přijede s náhradním skútrem a porouchaný si odveze.
Jak jsem již naznačil v předchozích bodech, je potřeba mít zařízený mezinárodní řidičský průkaz.
Jednou z dalších povinností je u sebe vozit doklad totožnosti. V tomto případě pas. A ačkoliv jsem ani
já sám toto pravidlo plnohodnotně nedodržoval, úplně se mu vyhýbat také není dobré.
Co se dopravních předpisů týká jsou obdobná jako v ČR. V městech je předepsaná rychlost, ale
většinou ji nikdo nedodržuje. Stačí jet „s davem“, a sami zjistíte, že celý dav jede rychleji, než je
povolená rychlost. Co bych ale doporučil, je dávat si pozor na semaforová světla na křižovatkách.
Během mého pobytu jsem zjistil, že u křižovatek jsou radary, které Vás vyfotí za podmínky, že
nedodržíte nařízen,í nařízené světelnými pokyny.
Místní policisté také velmi hlídají, zdali máte helmu. V mém případě byla helma poměrně tučná
investice, které ovšem rozhodně nelituji. Pokud si budete zařizovat skútry za pomoci Jiřího Líbala,
doporučuji si požádat, aby Vás zavedl do obchodu s helmami, případně aby Vám nabídl helmy, které
on má v nabídce jako záložní. Také dodám, že jedna z těchto helem, je u Jiřího mnou nechaná pro
příští generace studentů.
Dále bych rád upozornil na naprosto striktní nulovou toleranci alkoholu v krvi, pokud usedáte za
řídítka, případně volant. Pokud by se Vám stalo, že Vás chytí s alkoholem v krvi, můžete očekávat
několika desetitisícovou pokutu, a velmi reálnou možnost deportace.

ROZPOČET
Ačkoliv nemohu říct přesná čísla mého rozpočtu, mohu tvrdit, že mě celý pobyt vyšel okolo 160 tisíc.
Nejsem schopný přesný údaj sdělit, protože jsem si nedělal konkrétní poznámky, a nebyl jsem ten,
který by „kontroloval každý NTD“. Prostě jsem platil to, co bylo potřeba a kde.
Do mého rozpočtu přispělo kladnými čísly stipendium od školy, které bylo ve výši 59 000,- Kč.
V rozpočtu bych ještě dodal, že v této ceně jsou zahrnuty návštěvy okolních destinací, kterými jsou
Hong Kong, Japonsko a Filipíny.

MOJE RADY
•
•

Všem studentům, kteří plánují vyrazit nejen na Taiwan, ale jakoukoliv jinou zahraniční stáž
bych doporučil vzít hodně reklamních materiálů a svém městě, škole a státu.
Také se rozhodně vyplatí odvést velké množství malých předmětů, které je dobré v závěru
pobytu rozdat jako dárkové předměty.

•
•

•

Kaohsiung má širokou síť ulic, ovšem mnoho z nich je přehlceno různými typy motorových
vozidel. Proto nedoporučuji používat kolo. Pro cyklistu je velmi snadné dostat sebe nebo své
okolí do velmi nebezpečných situací.
Pokud jste nikdy nestáli na skútru, vůbec si s tím nelamte hlavu. Není to vůbec nic těžkého.
Vím to. Sám jsou byl ten, kdo si na Taiwanu jízdou na skútru prošel úplnou premiérou. A je to
lehčí, než se zdá. A na to navazuje další věc. Nenechte se odradit taiwanskou dopravou.
Prvních pár dní se Vám bude zdát naprosto šílená, ale není to vůbec nic hrozného.
Doporučuji si psát deník, blog, tweety atd. Při psaní závěrečné zprávy Vám to velmi usnadní
práci, protože máte základ, ze kterého můžete vyjít.

HODNOCENÍ
Taiwanská kultura mě naprosto šokovala a ohromila. Ačkoliv jsem se nikdy pořádně nesmířil s faktem,
že neuvěřitelně drtivá většina lidí nezná angličtinu, jejich zvyky, kultura a lidé jako takoví mě nadchli. A
možnost návratu mi už delší dobu leží v hlavě. Ať už by se jednalo o návrat za příležitostí intenzivního
kurzu výuky čínského jazyka, případně studia v angličtině a snaha získat titul MBA.
Ovšem, pro studenty FIM UHK, kteří si vybírají univerzitu, kde studovat v rámci zahraničního studijního
pobytu bych zhodnotil výběr Kao Yuan následovně:
Pokud chcete školu, kde nebudete muset prakticky vůbec nic dělat, chcete hodně cestovat, případně
Vaše angličtina je na nižší úrovni, Kao Yuan University je pro Vás ideální volba.
Pokud byste raději nabrali nějaké nové znalosti, případně získali přátelé na zbytek svého života, KYU
pro Vás není tou nejideálnější volbou.

ZÁVĚR
Když jsem se svým kamarádem Danielem Jablonským přihlásil na toto mé „dobrodružství“, měl jsem
z toho skutečně velké obavy. Nakonec to bylo ale naprosto úžasné, a za nic na světě bych to
nevyměnil. Jsem vděčný za každý okamžik, který jsem zažil, a že jsem měl možnost poznat spoustu
skvělých lidí. Ať už se jedná o lidi z FIM, kteří už navždy zůstanou mými přáteli, případně těch několik
lidí z jakýchkoliv jiných koutů světa, ať už se jedná o Taiwan, USA, Francie a spousty dalších jiných
států, se kterými rozhodně nechci přestat být v kontaktu.
A také bych rád poděkoval Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, za celou
tuto příležitost.

