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Před Odletem
Letenky
Většina studentů si zařizuje letenky přes pana Bezoušku. Já jsem se rozhodl zařídit si letenky
sám u společnosti KLM. Trasa letu Praha -> Amsterdam -> Taipei a cesta zpět Taipei -> Amsterdam ->
Praha. Celková cena letenky byla 18 329,- Kč.

Očkování
Očkování proti žloutence A, B a vzteklině jsem měl již naočkováno před přípravou cesty na
Tawain. Dále je potřeba nechat se naočkovat proti břišnímu tyfu (cca 650,- Kč) a meningokoku (cca
1450,- Kč). Také je potřeba nechat si vystavit mezinárodní očkovací průkaz (cca 750,- Kč). Všechna
očkování jsem si nechal provést ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Doporučuji začít řešit
očkování co nejdříve, jelikož čekací lhůta se může dost prodloužit.

Pojištění
Rozhodoval jsem se mezi pojištěním, které nabízí FIO banka k platební kartě (cca 75,Kč/měsíc) a pojištěním od České pojišťovny (cca 4500,- Kč/rok). Nakonec jsem zvolil pojištění od
České pojišťovny. Hlavním důvodem volby byly stanovené limity. Pojištění nabízené FIO bankou je
sice o dost levnější, ale jeho také tomu odpovídají jeho limity, jeden limit dokonce ani nesplňuje
požadavek ve smlouvě s UHK a je potřeba podepsat dodatek ke smlouvě pokud uzavřete pojištění u
FIO. Je proto lepší šáhnout si trochu do kapsy při výběru pojištění, stát se může cokoliv.

Vízum
Se zařizováním víza se nemusíte trápit, po příletu vám bude uděleno bezplatné 90 denní
vízum, které je možné obnovit pouhým vycestováním ze země. Pokud si ale přeci jenom nejste jisti, je
možnost nechat si vystavit 180 denní vízum (cca 2000,- Kč).

Studium
NTUST je moderně zařízená univerzita s obrovským areálem. Přibližně měsíc před příletem
dostanete všechny informace (ID studenta, heslo, atd.…) od koordinátorky programu z NTUST. Pokud
chcete svého buddy musíte si o něj zažádat. Po příletu jsme obdrželi elektronickou pozvánku na
uvítací den na NTSUT, kde vám řeknou pár základních informací a potom vás provedou po areálu
univerzity. Při zápisu na univerzitu je potřeba mít telefonní číslo od místního operátora, pokud nevíte
jak ho získat, můžete požádat o pomoc svého buddy.
Podmínkou absolvování pobytu bylo úspěšně dokončit alespoň 3 předměty (nepočítají se
sporty). Výběr předmětu probíhal přes webovou aplikaci podobnou stagu, která má i anglickou verzi.
Celý semestr je o něco delší než semestr na UHK a trvá 18 týdnů. První 3 týdny je období pro výběr a
zápis předmětů, studenti navštěvují jednotlivé předměty a rozhodují se, zda si je zapsat. V půlce
semestru je tzv. midterm week, ve kterém se píšou půlsemestrální testy a poslední týden semestru
tzv. final week se zase píšou finální testy. Systém hodnocení předmětu se také liší od toho našeho,
výsledným hodnocením předmětu nebývá známka ze zkoušky, předmět je hodnocen na základě
získaných procent za jednotlivé aktivity (testy, prezentace, domácí úkoly) během semestru. Jedna
rada nakonec, na NTUST není zvykem psát opravné testy, tak si dejte pozor!!!
Digital Wireless Communications and Networks
Předmět, ve kterém jsme se zabývali bezdrátovou komunikací, podrobným zkoumáním
sítových protokolů a topologií, matematikou a statistikou. Probíhal v rámci cvičení, kde učitel
vysvětloval látku a studenti si ji poté zkoušeli na příkladech. Pro úspěšné splnění bylo nutné napsat
midterm a final test, dále vytvořit a odprezentovat skupinový projekt k tématu.
Software-Defined Networking and Network Function Virtualization
Vcelku jednoduchý předmět, který se zaměřoval na problematiku SDN. Jednalo se spíše o
teoretický předmět, kde nám každou hodinu učitel představil danou technologii, naším úkolem bylo
do další hodiny vypracovat report k dané technologii. Dalším požadavkem předmětu bylo,
vypracovaní a prezentace skupinového projektu k tématu.
Basic English Writing in Science and Technology
Předmět vedený starším, energetickým Australanem, který se zaměřoval na správné psaní
odborných prací v angličtině. Tento předmět byl především o slovíčkaření (nahrazování anglických
běžných anglických výrazu více odbornými), rozkládání stavby anglických vět a úpravě textu. Pro
zkušeného angličtináře jednoduchý předmět. Požadavkem splnění předmětu bylo úspěšně
absolvovat dva testy.
Mandarin Chinese Practical (Level 1)
Určitě doporučuji všem zapsat si čínštinu, pokud jste nikdy předtím čínštinu nestudovali,
máte na NTUST na výběr ze dvou předmětů, jeden je zaměřen spíše na trénování výslovnosti a
základní konverzace a druhý je zaměřen celkově na studium čínštiny od základů. Vybral jsem si
druhou možnost a musím říct, že bych neměnil. Naše učitelka byla velice příjemná a vtipná starší
paní, která vždy ochotně pomohla všem studentům a kolikrát se vracela zpět k látce, aby ji lépe
vysvětlila. Ke konci každé hodiny probíhali většinou týmové soutěže. Nadruhou stranu musím říct, že
od nás dost očekávala a naše znalosti si každou hodinu testovala menšími testy, nebo konverzací.
Předmět byl zakončen testem.

Život na Taiwanu
Ubytování
Jelikož koleje NTUST byly v rekonstrukci, museli jsme si najít ubytování sami, což nebyl vůbec
problém. Přibližně dva měsíce před odjezdem nám koordinátorka z NTUST začala posílat různé
nabídky na ubytování, jednalo se většinou o pokoje po jiných zahraničních studentech, ale tyto
pokoje se nám moc nezamlouvaly. Rozhodli jsme se najít si ubytování sami, nakonec jsme využili
webový portál airbnb, kde jsme našli parádní byt přímo v srdci města (10 minut chůze k Taipei 101)
za cca 6000TWD na měsíc, což je taková normální cena. Bohužel v tomto bytě jsme mohli zůstat
pouze dva měsíce, jelikož majitel se ho rozhodl prodat. Opět jsme tedy využili k nalezení bydlení
airbnb. Tentokrát jsme našli krásný byt situovaný v kopcích v blízkosti Elephant mountain za cca
5000TWD/měsíc. Celková cena za ubytování se vyšplhala na cca 30000TWD (21 594,- Kč při dnešním
kurzu).

Strava
Většina Taiwanců je zvyklá jíst mimo domov, díky tomu je na každém rohu spousta stánků a
různých občerstvení, obzvláště populární jsou tzv. night markets, což jsou skvělá místa pro večeře,
každý si tu najde opravdu to svoje. Cena normální jídla se v Taipei pohybuje okolo 50 – 100 Kč, ovšem
pozor na restaurace, které jsou naopak dost předražené. Jinak Taipei je středem denní na Taiwanu,
takže tu lze skoro každou světovou kuchyni. Dá se také najíst v prostorách školního areálu, kde
najdete podobné stánky s jídlem jako ve městě. Rozhodně doporučuji jíst venku, jelikož většina
potravin je tu cca 2x dražší (mléčné výrobky 4x) a tak se vaření moc nevyplácí. Pokud máte strach, že
se na Taiwanu nenajíte, tak se bojíte zbytečně, sám jsem vegetarián a jídlo pro mě nebylo vůbec
problém.

Doprava
Doprava v Taipei se trochu liší od dopravy v ostatních městech, například skútr si nemusíte
vůbec půjčovat, jelikož se po městě dostanete pohodlně všude pomocí metra a Ubiků, což jsou kola,
která si půjčíte u stojanu pomocí Studentské karty. Studentskou kartu budete využívat skoro při
veškeré dopravě, klasicky se nabijí penězi a poté se využívá při platbě metra, autobusů, vlaků,
apod.…. Jenom pozor, při některých dálkových cestách karta nelze použít a některé společnosti ji
nepřijímají.

Finance
Celkové náklady se vyšplhaly cca na 145 000,- Kč. Od Univerzity jsme obdrželi stipendium ve
výši 59 000,- Kč, což pokrylo náklady na letenku a ubytování na Taiwanu. Je potřeba počítat s tím, že
pokud chcete cestovat, vyjde vás pobyt na mnohem víc, jinak bez cestování a zbytečného utrácení,
může pobyt vyjít na takových cca 90 000,- Kč.

Závěr
Pobyt na Taiwanu byl pro mě nezapomenutelný zážitek, jak po studijní stránce, tak po
kulturní a sociální. Člověk pozná odlišnou kulturu, spoustu nových lidí a získá nezapomenutelné
zážitky. Získané zkušenosti z univerzity určitě uplatním v profesním životě. V budoucnu bych se chtěl
na Taiwan určitě ještě vrátit. Na závěr bych chtěl poděkovat UHK za možnost výjezdu.

