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1. Osobní údaje
Jméno a příjmení: Kristýna Kalistová
Email: kristyna.kalistova@email.cz
Délka pobytu: 5 měsíců (únor–červen 2017)
Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové
Obor: Management cestovního ruchu
Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková, monika.hebkova@uhk.cz
Přijímací instituce: National Dong Hwa University
Kontaktní osoba NDHU: Eva Jen, issa@gms.ndhu.edu

2. Před odletem
Letenky
Letenky jsme s kamarádkou řešily přes pana Bezoušku, který nám je sehnal za cenu 21 000,-. Bohužel
jsme si kvůli škole musely posunout odlet z Bangkoku o pár dní dřív, a tak jsme doplácely další 2 000,-.
Trasa letu byla Praha – Helsinky – Bangkok – Taipei – Singapur – Helsinky – Praha.

Očkování
Očkovat jsem se nechala proti žloutence typu A, vzteklině, břišnímu tyfu a meningokokovi. Dále byl
potřeba rentgen plic. Také si musíte nechat vystavit mezinárodní očkovací průkaz. Po odečtení
příspěvků od pojišťovny mě tohle vše vyšlo na cca 4 000,-.

Cestovní pojištění
Pojištění jsem si zařídila u Fio banky (75,- měsíčně). Ovšem pojištění nesplňuje jeden z požadavků školy.

Vízum
Jelikož jsme si nebyly jisté, zda během semestru vycestujeme pryč z Taiwanu, raději jsme si zařídily
vízum typu visitor – single entry (platí 180 dní), které stálo kolem 1 000,-. Je potřeba pro něj zajet do
Prahy do Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.

3. Studium
Podmínka UHK je splnit minimálně 3 předměty. Vybrat předměty nám nejdříve pomohla naše taiwanská
kamarádka, ale vybrala nám skoro všechny v čínštině, takže jsme si nakonec stejně musely poradit samy.
Zapsaly jsme si snad kolem 10 předmětů, které jsme postupem času eliminovaly na čtyři. Všechny byly
nakonec super, ale stejně mi bylo líto, že nám nabídli strašně málo předmětů vyučovaných v angličtině
(když už jsme něco v angličtině našly, tak se to krylo s jiným předmětem).

Fundamental Chinese
Předmět, který jsme musely povinně navštěvovat. Kolektiv spolužáků byl skvělý spolu s vyučujícím,
který nám se vším pomohl. I když jsme tam s kamarádkou přišly s nulovými znalostmi, tak jsme se
naučily docela dost, hodiny nás bavily a ty tři hodiny týdně utekly. Se třídou jsme probrali základy
čínštiny a fráze, které jsme pak mohli použít v terénu. Midterm byl písemný a ústní test. Final exam opět
písemný a ústní test plus jsme museli napsat něco o nás a jak se nám na Taiwanu líbí, a nakonec ve
skupince natočit krátký film. Také jsme museli mít splněnou docházku a na každou hodinu byl nějaký
úkol, buď z pracovního sešitu, nebo procvičování znaků.

English for Business
Tento předmět byl opět se super učitelkou. Každou hodinu jsme probrali jednu kapitolu z učebnice a
vždy pak naučené věci zkoušeli v praxi s ostatními spolužáky. Hodiny byly zábavné a akční. Díky
spolupráci s ostatními jsem si našla nové kamarády. Jako midterm byla prezentace o vybrané firmě a
její marketingové strategii nebo SWOT analýze a jako final bylo natočení krátké reklamy o vybraném
produktu. Na každé hodině jsme trávili čas vytvářením projektu, za který se dostávali body. Bylo nutné
projekty plnit pro uznání předmětu.

German
Tuto hodinu vedl učitel z Německa. Hodiny mi občas přišly zdlouhavé, ale probrali jsme základy
němčiny, které jsem si s radostí osvěžila. Final probíhal formou ústní zkoušky.

Yogalates
Tento předmět vypadal ze začátku super. Ovšem postupem času moje nadšení mírně opadlo. Učitelka
celou hodinu mluvila čínsky, takže jsem hodně často pozorovala ostatní spolužáky, co se má vůbec dělat.
Cviky byly hodinu od hodiny náročnější. Kdo se chce pořádně protáhnout a trošku zaposilovat, tak je
tento předmět přesně pro něj. Na midterm jsme si ve skupince museli přečíst kapitoly z knihy o józe,
zpracovat je a udělat na ně prezentaci. Final probíhal tak, že někdo vždy řekl nějakou pózu a všichni ji
museli udělat.

4. Život na Taiwanu
Ubytování
Nejdříve jsme s kamarádkou bydlely v kampusu na koleji s dalšími dvěma slečnami. V pokoji měl
každý stůl, nad ním postel a pak velikou skříň. Pokoje mají balkón a vlastní koupelnu. Ale o stavu
koupelny, a především sprchy, se mi moc mluvit nechce. Asi ji nikdy nikdo neumyl. Na každém patře
je kuchyň, ve které je lednice a automat na pitnou vodu (na některých patrech je i mikrovlnka) a také
prádelna. Připravte se na to, že se vám oblečení jen tak nevypere (pere se ve studené vodě) a také docela
špatně v tom vlhku usychá (i když ho hodíte do sušičky). Na pokoji bohužel není WiFi (takže si přivezte
kabel k internetu). Na koleji je WiFi pouze ve společné místnosti (ve školních budovách se ale připojíte
skoro všude). Ubytování na koleji stálo kolem 12 000 NTD. Ovšem cca v půlce pobytu jsme se
přestěhovaly mimo kampus do samostatného pokoje, který měsíčně stál 2 500 NTD na osobu plus
energie. V pokoji byla lednička, televize, skříně, obří postel a koupelna. Na střeše potom prádelna a na
chodbě automat na pitnou vodu.

Strava
Stravovaly jsme se především v restauracích. Zprvu jsme chodily na jídlo spíše v kampusu, později na
ulici hned vedle školy. Jídla se pohybují od 40-100 NTD, pití (čaj) a polévka jsou k jídlu zdarma. Když
byly restaurace zavřené, tak jsme chodily na jídlo do 7/11 nebo Family Martu, kde vám jídlo ohřejí
v mikrovlnce. Jíst se to dá, ale ne moc často. Občas jsme si také vařily samy.

Doprava
Hned po příjezdu jsme si od školy půjčily kola, na kterých jsme jezdily po kampusu (který je šíleně
veliký) a také občas na výlety. Do blízkého Hualienu jsme jezdily buď vlakem, nebo autobusem. Výlet
po Taiwanu jsme absolvovaly vypůjčeným autem od známé našich přátel. Na některé výlety jsme si
půjčily skútr od kamarádů.

Cestování
Před příjezdem na Taiwan jsme navštívily Thajsko a v průběhu semestru jsme se podívaly i na Filipíny.
Cestování po Asii je levné, takže když máte nějaké peníze navíc, určitě stojí za to, se někam podívat.
Také jsme navštívily spousty míst na Taiwanu.

5. Finance
Necelý půlrok mě stál kolem 115 000,- i s cestováním. Z toho 59 000,- jsem dostala od UHK a zbytek
pokryly vlastní úspory a podpora od rodiny.
Tímto bych chtěla Univerzitě Hradec Králové a celé své rodině moc poděkovat za tuto životní
zkušenost a možnost se podívat takto daleko.

