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Příprava na pobyt 

 

Letenka 

Letenku jsem zařizovala na doporučení od spolužáků přes pana Bezoušku (stačí mu 

napsat do jakých zemí byste se rádi podívali a na jak dlouho, on vám předloží návrh s cenou). 

Letenku jsem měla Praha >Düsseldorf> Hongkong >Taipei a zpět Taipei> Tokio > Hongkong 

> Londýn > Praha. Cestou na Taiwan jsme byli 6 nocí v Hongkongu a cestou zpět jsme byli 

10 nocí v Japonsku. Celková cena letenky i s pojištěním byla 22 993 Kč. 

 

Test HIV a očkování 

Veškeré očkování, které škola vyžadovala, jsem podstoupila u paní doktorky 

Lukešové v Hradci Králové. Nechala jsem se očkovat proti žloutence typu A, tyfu, 

meningokoku a vzteklině (na žloutenku typu B jsem byla očkována jako dítě). Očkování proti 

vzteklině doporučuji pouze v případě, že plánujete navštívit Filipíny či podobnou zemi.  

Naše škola nevyžadovala test na HIV či jiné nemoci, pouze vyplněný formulář- to 

zajistí obvodní lékař.  

 

Vízum 

 Vízum jsem si zařizovala na ambasádě v Praze v Tchajpejské hospodářské a kulturní 

kanceláři (Evropská 33c, 160 00 Praha 6 – Dejvice). Je zapotřebí před návštěvou ambasády 

vyplnit online přihlášku. Poté samotné získání víza trvá 2-4 dny, hotové vízum může 

vyzvednout i někdo jiný. Měla jsem vízum typu VISITOR, které je na 180 dní.  

 

Studium na přijímací škole 

 

Jazyk výuky 

Škola má mezinárodní kancelář, v které je koordinátor pro zahraniční studenty a umí 

dobře anglicky. Po celou dobu studia se o nás staral. Týden před začátkem semestru jsme se 

měli dostavit do této kanceláře, kde jsme dostali seznam předmětů, které jsou vyučované 

v anglickém jazyce a je možnost je absolvovat. Jednalo se o 7 předmětů v rozpětí od středy do 

pátku, vždy v časovém rozmezí od 10:00 do 14:45. První týden školy jsme měli možnost 

všechny tyto předměty navštívit a zvolit si, ty které chceme absolvovat. V tomto týdnu jsme 

se také od každého učitele dozvěděli požadavky pro splnění daného předmětu a možnosti 



absencí. Já si zvolila 4 klasické předměty plus jeden sport, který se ale na UHK uznává pouze 

v krajním případě. Dále jsem absolvovala kurz Čínštiny, který probíhal 3 hodiny každou 

středu odpoledne, bohužel se nezapočítával do předmětů uznatelných naší školou, ale na 

konci jsem dostala certifikát. 

TourismEnglish, 2 credits, instructor: Jin-Mei Lu 

The course tries to familiarize learners with English usage in the tourism industry. The 

Course also helps learners to develop critical reading, effective listening and speaking 

Skills through dealing with reading passages for information, authentic brochures and 

documents and reality-based dialogs. The course develops learners’ knowledge and 

attitudes in the tourism industry. 

 Výuka probíhala z části anglicky a z části čínsky pro místní studenty. Pro splnění 

předmětu jsme měli připravit každý prezentaci na téma Česká republika a na konci semestru 

probíhal anglický rozhovor na téma Tourism. 

 

Hotel English, 2 credits, instructor：JoyLee 

The purpose of this subject will teach students to learn develop hotels primarily in 

counseling services and guests basic infrastructure communication, access to relevant 

communication for the conception. English is the common language of the world, so its 

practitioners have become essential instruments Hotels.On the one hand as a student before 

entering the workplace based learning to deal with the other hand, to enable students to adapt 

to the environment, living language. Hotel English practitioners should focus on the 

knowledge of the hospitality terminology, course contents include: international etiquette, 

terminology, telephone answering, client counseling, VIP reception, reservation services, 

housekeeping terminology and customer complaint handling and other related operations. 

V této hodině jsme hodně komunikovali s ostatními studenty. Pro splnění bylo 

zapotřebí napsat dva reporty z cest. 

 

CrossCulture Communication, 2credits, instructor：Henry Wang 

 In a multicultural society, we should interact with people of diverse cultural 

backgrounds. The course- Intercultural communication is to introduce students the 

characteristics of multicultures, increase intercultural sensitivity and intercultural awareness, 

cultivate intercultural communication competence and intercultural effectiveness, and finally 

understand the impact of cultures on internationalization. 



 Pohodová hodina, pro splnění předmětu jsme měli napsat report na téma Česká 

republika. 

 

Business English for Letters, 2 credits, instructor：Gloria Chang 

This course is aimed on having the students familiarize the mechanics in business field 

and building up the required competence specifically in Business English writing skills. 

V této hodině jsme dělali různé kvízy, rozhovory a úkoly, za které jsme dostávali 

body, které se ovlivňovali konečný součet bodů pro absolvování předmětu. Dále jsme museli 

připravit dvě krátké zprávy na určité téma. 

 

Badminton 

 Učitel neuměl anglicky, domlouvali jsme se přes místní studenty jinak pohodová 

hodina. 

 

Ubytování 

Univerzita nabízí ubytování v kampusu, ale já zvolila variantu bydlení v centru 

Kaohsiungu, jelikož je škola daleko od centra a má určitá pravidla, která se musí dodržovat, i 

když jsou pro zahraniční studenty zmírněna, stále tam jsou. Opravdu záleží, co komu 

vyhovuje a jaké má preference. Bydlela jsem asi cca 50 minut skútrem od školy, ubytování 

nám zprostředkoval Jiří Líbal. Nájem jsme platili 19 000 NTD za měsíc pro celý byt (4+kk) 

bez energií a bez internetu. Problém byl, že jsme museli zaplatit nájem na půl roku, protože 

pronajímatelé nechtějí pronajmout byt na kratší dobu.  

 

Strava 

Možností, kde se najíst na Taiwanu je široké spektrum. Ze začátku možná budete mít problém 

v orientaci - většina místních restaurací nemá anglické menu, takže buď to risknete, nebo 

musíte pořádně hledat. Hotová jídla na Taiwanu vychází levněji, než u nás. Většinou se dá 

najíst v místních restauracích od 60 NTD do 120 NTD, záleží na kvalitě a na surovinách, 

které chcete. Například smažené maso s rýží vychází levněji, než když si k tomu přejete i 

zeleninu. Celkově je Taiwan v současném kurzu dražší než Česká republika. Jsou zde drahé 

hlavně mléčné výrobky, zelenina ale i ovoce. Jsou zde obchody jako je 7/11, FamilyMart 

nebo HiLife, kde se dá najíst 24 hodin denně. Co se týče menzy ve škole, nepřišla mi dražší 

než obchody s jídlem ve městě, je zde bufet, kde si naberete, co chcete, nebo jsou zde 



restaurace se zaměřením (nudle, rýže, polévky, hot-pot, zmrzliny...). Taiwanci se většinou 

stravují na ulici, takže nemusíte mít strach, že byste měli problém něco najít, jak k snídani, 

k obědu či k večeři.  

 

Doprava 

Hlavním prostředkem na Taiwanu je skútr, je to nejrychlejší způsob dopravy a dostanete se 

jím všude. Je zde mnoho možností, kde si skútr vypůjčit. Já jsem se rozhodla půjčit si skútr od 

Jiřího Líbala, jelikož ve zprávách z předchozích let byly docela problémy s půjčenými skútry 

od místních půjčoven, proto jsem se rozhodla vyzkoušet tuto možnost. Ale pro příště bych 

zvolila možnost půjčení skútru u Louise, protože cenu za vypůjčení účtuje stejnou 3500 NTD 

za vyšší obsah, ale platí se menší depozit pouze 2000 NTD (my platili 5000NTD). U Louise  

se dá, ale sehnat i levnější skútr, záleží na objemu, když si půjčujete skútr sami pro sebe, 

nepotřebujete mít tak silný skútr a Jiří Líbal měl k dispozici pouze 4 skútry se stejnou 

cenovou relací. Kamarádka si půjčovala skútr pro sebe u Louise za 12 000 NTD na celý 

pobyt, což je celkem velký cenový rozdíl (my platili 17 500 NTD + depozit). Problémy se 

skútrem jsem měla na stejné úrovni jako ostatní, ale jedna nevýhoda, u Louise to funguje tak, 

že když se vám rozbije skútr dojede za vámi svým „náklaďákem“ naloží skútr a rovnou vám 

přiveze jiný, než se ten váš opraví. U Jiřího Líbala to takhle nešlo, za a, neměl náklaďák, 

takže se všechno odváželo pomocí tahání (jeden skútr za druhý) a za b, nefungovala zde 

výměna rozbitý skútr za jiný skútr (neměl je k dispozici). Takže pro příště bych určitě zvolila 

skútr od Louise a pokud se rozhodujete půjčit si skútr pro sebe nebo ve dvojici, jsem rozhodně 

pro, půjčit si skútr sám pro sebe, jelikož se nemusíte stále přizpůsobovat a jste svým pánem. 

Pokud budete mít skútr sami pro sebe určitě vám bude stačit ten slabší skútr okolo 100 ccm a 

určitě vyjede vše. 

 

Ostatní 

Internet 

 V našem bytě internet nebyl zaveden a jeho zavedení je drahé, proto jsme se zeptali 

sousedů, jestli nemůžeme používat jejich a měli jsme ho nakonec zdarma. Ve škole je wi-fi 

všude po kampusu, dostanete přihlašovací údaje a můžete být neustále on-line. 

 

Cestovní pojištění 



 Nechala jsem se pojistit u banky FIO jako součást debetní karty. Jednalo se o variantu 

Gold, která stojí cca 80 Kč měsíčně. Tato varianta bohužel nesplňuje výši jednoho limitu, 

který škola vyžaduje, proto je zapotřebí ve škole podepsat papír, že o této skutečnosti víte a 

pak toto cestovní pojištění škola akceptuje. 

 

Telefon 

Měla jsem SIM kartu od Chunghwa mobile, má dobré pokrytí všude. Využívala jsem ji 

především na internet v mobilu, pomocí kterého jsem i komunikovala s ostatními na Taiwanu. 

Pro klasické telefonování či SMS zprávy jsem ji využívala minimálně (není potřeba). 

Chunghwa má několik tarifů, z kterých si můžete vybrat a dá se zařídit přímo na letišti. 

 

Finance 

Celkové náklady včetně všech navštívených zemí, letenky, skútru a ubytování činily cca 

167 000 Kč. Od školy jsme dostali 59 000 Kč.  

Přibližné výdaje: 

Letenka: 23 000 Kč 

Ubytování: 23 256 Kč (bez depozitu) 

Skútr: 16 150 Kč (bez depozitu) 

Hongkong: 8 000 Kč (6 nocí) 

Filipíny: 15 000 Kč (8 nocí) 

Taiwan: 65 000 Kč 

Japonsko: 16 000 Kč (10 nocí) 

 

Hodnocení 

Možnost pobytu a studia na Taiwanu hodnotím jako obrovskou zkušenost v životě, která je 

k nezaplacení. Celkově jsou na Taiwanu opravdu příjemní a ochotní, snaží se vám pomoci i 

přes jazykovou bariéru. Jedná se o zemi, která je naprosto odlišná od České republiky i 

Evropy. Z těchto důvodů a mnoha dalších doporučuji tuto příležitost, kterou nám univerzita 

nabízí, využít.  


