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Osobní údaje  
Jméno a příjmení:    Daniel Jablonský   

Email:   Daniel.Jablonsky@seznam.cz   

Délka pobytu:    5 měsíců (únor - červen 2017)   

Vysílající instituce:    Univerzita Hradec Králové   

Obor:    Informační management – IM3   

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 jsme si s kamarády zařídili od pana Bezoušky (jedná se o kontakt, který 

nám doporučila FIM). Jelikož jsme cestovali na takto dlouhou dobu do Asie, tak 

jsme se rozhodli navštívit další destinace mimo Taiwanu. Tudíž naše cesta vedla 

cestou na Taiwan přes Hong Kong a cestou zpět přes Japonsko. Cena činila  

21 428 Kč (v částce je zahrnuto pojištění proti nemožnosti odletět v případě 

nemoci, které činilo 500 Kč) 

Očkování, prohlídky  

Neváhejte podstoupit veškerá doporučená očkování, zejména pokud máte v plánu 

cestovat do dalších destinací v Asii. Jelikož jsem byl již dřív očkovaný proti 

žloutence typu A a B, bylo tedy nezbytností nechat se očkovat proti 

břišnímu tyfu (677,-) a přeočkování proti meningokokové encefalitidě (1 419,-). 

Nepovinné, ale doporučené očkování bylo proti vzteklině, které jsem rovněž 

podstoupil, protože na Taiwanu a konkrétně v Kaohsiungu je velký výskyt opic. 

Očkování probíhá ve třech dávkách (2 x 556,- + 559,- = 1 671,-). Taiwanská 

univerzita vyžadovala testy na HIV a syfilis. Nutností bylo rovněž o výsledcích mít 

potvrzení v angličtině a vystavený mezinárodní očkovací průkaz (773,-). Celkem 

cena činila za očkování, krevní testy a mezinárodní očkovací průkaz 4 735 Kč. 

Pojištění  

Využil jsem cestovního pojištění GOLD, které nabízí FIO banka k platební kartě za 

75,-/měsíc (Pojištění FIO banka zprostředkovává u České pojišťovny). Toto 

pojištění však v jednom z požadovaných bodů nesplňuje jeden limit stanovený 

univerzitou, je proto nutné podepsat ve škole souhlas o hrazení případného rozdílu. 

Wenzao požadovalo potvrzení v angličtině o uzavřeném cestovním pojištění (na 

vyžádání zdarma na pobočce banky). Celková cena tedy činila za 6 měsíců 450 Kč.  

Vízum  

Občané ČR mohou využít vízovou výjimku, která je udělena na letišti po příletu. 

Můžete tak bez vízové povinnosti zůstat na území Taiwanu 90 dnů a poté je nutné 

vycestovat a po návratu je lhůta obnovena. My jsme si však pro jistotu zařídili 

vízum, které platí 180 dnů, protože nebylo jisté, zda bude možnost v průběhu 

semestru vycestovat. Vízum typu Visitor činilo 2 273 Kč. 

Mezinárodní řidičský průkaz  

Jelikož jsem plánoval řídit skútr, zařídil jsem si mezinárodní řidičský průkaz 

s platností na jeden rok ode dne vystavení. Řidičský průkaz je možné zařídit na 

každém úřadu s rozšířenou působností pod který spadáte na počkání za 50 Kč 

(nutnost mít při žádosti fotografii průkazkového typu a platný řidičský průkaz) 

 

Studium  
Wenzao je hezká, poměrně nová a dobře vybavená soukromá škola. Pro splnění 

podmínek výjezdu je třeba úspěšně absolvovat tři jakékoliv předměty, kromě 



sportu. Funguje zde organizace, která se stará o přijíždějící studenty. Již před 

příletem byl každému přidělen jeden nebo dva buddy, kteří nás kontaktovali a 

pomáhali například s orientací v kampusu nebo s výběrem kurzů a následném 

zápisu do školního informačního systému, s kterým bylo opravdu potřeba pomoct, 

jelikož anglická verze byla rovněž převážně v čínštině. Wenzao je jazyková 

univerzita, a tak zde byla možnost velkého výběru předmětů v angličtině. V prvních 

dvou týdnech je možné si vyzkoušet předměty a až poté si je vybrat a zapsat. 

Čínština  

Čínské jazykové centrum, které je součástí univerzity nabízí přijíždějícím 

studentům jedinečnou možnost intenzivního kurzu čínštiny zdarma (samoplátci 

platí za stejný kurz několik desítek tisíc). Osobně jsem měl o kurz velký zájem a 

nakonec jsem byl rád, že jsem si ho vybral, protože mimo univerzitní kampus se 

málokdy člověk domluví anglicky. Čínština je tedy nezbytností. Kurz probíhal každý 

den od pondělí do pátku od 8 do 10 hodin. Účast je dobrovolná, ale pro získání 

certifikátu bylo nutné splnit docházku tuším 70% a splnit požadované úkoly a testy. 

Malé testy se psali každý týden dvakrát až třikrát, které byly založeny na látce 

probrané z předchozích hodin. V polovině semestru bylo nutné splnit midterm 

zkoušky a na konci semestru final, který byl rozdělen do tří dnů. Tento předmět 

byl nejnáročnější ze všech zvolených předmětů, ale nezapočítává se do splněných 

předmětů. Certifikát mi přišel poštou na základě žádosti v Čínském jazykovém 

centru. 

Cross culture communication 

Předmět byl vedený mladým Američanem. V průběhu semestru jsme rozebírali 

různé země světa či aktuální dění ve světě. Na midterm bylo nutné odprezentovat 

ve skupině zvolenou zemi a na konci semestru napsat krátkou esej na téma Work 

and travel ve zvolené zemi. Snadný nenáročný předmět. 

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. Pro splnění bylo nutné splnit docházku, být aktivní na 

hodinách, které byli bodovány, absolvovat několik jednoduchých kvízů, 

odprezentovat cca 7 minutovou prezentaci o České republice, napsat midterm a 

final.  

International communication - Taiwan Image  

Předmět zaměřený na kulturu, politiku, původní obyvatele Taiwanu, náboženství, 

vztahy Taiwanu a Číny, jídlo a festivaly. V polovině semestru je nutné absolvovat 

test zaměřený na jídlo, festivaly a původní obyvatele. Pro absolvování předmětu 

bylo nutné absolvovat výlet po památkách v Kaohsiungu a napsat report včetně 

fotek. Další podmínkou je druhý výlet, který je organizován pro celou třídu do 

parku původních obyvatel a rovněž napsat report. Na konci semestru se prezentuje 

skupinový projekt. Naše skupina vařila tradiční Taiwanské knedlíčky plněné masem 

a připravovala Milk tea. 



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 Jiřího Líbala, nebo Tomáše Juříčka. 

Oba Češi, co v Kaohsiungu léta bydlí a jsou schopni zařídit pronájem bytu. My jsme 

si zařídili byt přes Jirku Líbala, který nám zařídil byt asi 5 km od Wenzaa. Byt měl 

tři ložnice, dvě koupelny, obývák a kuchyň. Jelikož jsme byli pouze ve čtyřech, tak 

se výsledná cena vyšplhala na 23 256 Kč na celou dobu pobytu. Cena byla vyšší i 

z důvodu, že bylo nutné zaplatit nájemné na šest měsíců, protože kratší nájemní 

dobu nelze na Taiwanu sjednat.  

 

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 člověk opravdu hodně nají  

za 50-70 Kč. Za školou se nachází ulice plná stánků, kde je velký výběr. Částečně 

jsme ovšem i vařili, místní Carrefour mívá k večeru slevy na maso a na trzích se 

dá sehnat zelenina za dobrou cenu.   

 

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 Jirka 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.  

   

  



Náklady a financování  
Náklady se celkem vyšplhali na 166 419 Kč. V celkových nákladech je však 

započítáno 6 dní v Hong Kongu, 9 dní na Filipínách a 12 dní v Japonsku. Tuto částku 

alespoň z části pokrylo stipendium od školy, které činilo 59 000 Kč. 

Detailní rozpis: 

Letenky 21 428,- 

Očkování 4 735,- 

Cestovní pojištění 450,- 

Vízum 2 273,- 

Mezinárodní řidičský průkaz 50,- 

Ubytování 23 256,- 

Skútr 16 150,- 

Administrativa (telefony, apod.) 1 664,- 

Taiwan – ostatní 58 362,- 

Hong Kong 7 986,- 

Filipíny 13 473,- 

Japonsko 16 592,- 

Celkem 166 419,- 

   

Hodnocení  
Pobyt na Taiwanu a celkově cestování po Asii za celý půl rok hodnotím jako 

obrovskou zkušenost do života. I když to stálo spoustu peněz, tak nelituji ani 

koruny, protože zkušenosti, zážitky a spousta nových přátel z různých koutů světa 

jsou k nezaplacení. Dalo mi to opravdu hodně a jsem opravdu rád za možnost 

kurzu čínštiny, který doufám uplatním v budoucím profesním životě.  Studium na 

Taiwanu doporučuji všem, kdo chtějí poznat a naučit se něco nového. 

 

Rád bych poděkoval Univerzitě Hradec Králové za umožnění takové příležitosti a 

rovněž za poskytnutí finančních prostředků v podobě stipendia.   


