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Osobní údaje 

 

 

 
  

Jméno a příjmení: Jan Nedbal 

Email:  Honza.nedby@seznam.cz 

Délka pobytu: 5 měsíců (únor - červen 2017) 

Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

Obor:  Informační management – IM2 

Přijímající instituce: Wenzao Ursuline University of Languages 

Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková, monika.hebkova@uhk.cz 

Kontaktní osoba Wenzao: Judy Yang, 99834@mail.wzu.edu.tw 

   
 

Před cestou 
 

 

Letenka 
 

Letenky jsme zařizovali přes pana Bezoušku a veškerá komunikace s ním probíhala přes 
 

email. Celková trasa letenky byla Praha - > Helsinki-> Bangkok -> Taipei a na cestě 
 

zpět Taipei -> Peking -> Helsinki -> Praha.  Cena vyšla na cca 23 000,-Kč. 
 

 

Očkování 
 

Nechal jsem se očkovat proti vzteklině, břišnímu tyfu, meningokoku a žloutence A ve 

Fakultní nemocnici v Hradci králové. V rámci studia na Wenzao je nutné dodat výsledky 

rentgenu plic, testů na syfilis a celkové zdravotní prohlídky. Celková cena za očkování, testy 

HIV a syfilis (+vystavení certifikátu v angličtině) a vystavení mezinárodního očkovacího 

průkazu vyšlo cca na 5 900,- Kč. 



 

Pojištění 
 

Pojištění jsem si zařídil v rámci vedení studentského účtu u FIO banky a vyšlo cca. 900 Kč. 

Toto pojištění ale v jednom z požadovaných bodů nesplňuje limit stanovený univerzitou, je 

proto nutné podepsat ve škole souhlas o hrazení rozdílu v případě, že se něco stane. 
 

 

Vízum 
 

Vízum jsem nezařizoval, neboť Česká republika je jednou ze zemí, která je na seznamu 

vyjímek, tudíž se můžete pohybovat po Taiwanu vždy na dobu 90 dní a posléze je nutnost 

vycestovat za hranice, při příletu zpět bude tato lhůta obnovena. 

 
 

Mezinárodní řidičský průkaz 
 

Protože jsem chtěl na Taiwanu jezdit na skútru, zařídila jsem si mezinárodní řidičský průkaz. 
 

Vystaví vám ho cca za 50 Kč na příslušném úřadě ve vašem městě. 



Studium na příjímací škole 
 

Pro splnění podmínek výměnného pobytu bylo potřeba splnit alespoň tři předměty. Na 

začátku školy nám přidělení studenti pomohli se zapsáním vybraných předmětů. Během dvou 

týdnů měl student možnost si předměty vyzkoušet a případně zrušit a zapsat jiné. 
 

 Chinese language


- Čínština je na Wenzau vyučovaná v rámci Chinese Language Center. 

Výuka probíhá každý den od pondělí do pátka od 8:00 do 10:00. Byl to 

kurz, který zabere hodně času, nicméně byl pro mne asi nejpřínosnější. 

Během roku se píší testy z každé lekce a nespočet malých testů z čínských 

znaků probraných den předtím. Za úspěšné složení máte možnost získat 

certifikát. V rámci midterms se píše první velký test a druhý test (zkouška) 

se píše poslední týden v červnu. Zkouška byla rozdělena do dvou dnů – 

ústní a písemná. Bohužel se tento kurz nezapočítává do tří požadovaných 

předmětů.  

 

 Language and culture


- Tento předmět byl vyučován víceprezidentem univerzity, který uměl velmi 

dobře anglicky. Sylabus byl především o rozebírání rozdílů a jemných 

niancí v asijské a západní kultuře, rozdílu v jazyce a zvycích. Během hodin 

se pracovalo s učebnicí a pro splnění bylo nutné splnit docházku, udělat 

prezentaci na libovolné téma a napsat test v zápočtovém a zkouškovém 

týdnu. Náročnost předmětu nebyla vysoká. 

 

 English listening and conversation


- V tomto předmětu se probírala anglická učebnice, ze které pak byly i testy 

a kvízy. Hodina většinou probíhala jako kombinace mluvení a poslechů. 

Pro splnění zápočtu bylo nutné napsat test, splnit poslechovou část a 

rovněž mluvit několik minut o vylosovaném tématu. Náročnost pro 

člověka s úrovní B2 a vyšší byla takřka nulová.  

 
 

 International communication – Taiwan image


- Tento předmět byl především o poznávání Taiwanu, jeho lidu a zvycích, 

které dodržují. Předmět se mi líbil, protože jsme se toho hodně dozvěděli o 

slavnostech, jídle a také původních obyvatelích. Pro splnění byla nutná 



prezence v hodinách, udělat prezentaci, ve skupině zdokumentovat jeden 

z několika úkolů, které byly zadány (naše skupina dělala tradiční mléčný 

čaj) a napsat v polovině semestru test. Předmět nebyl příliš náročný 

 

Život na Taiwanu 
 
 
 

Ubytování 
 

Ačkoli Wenzao nabízí k ubytování koleje, zvolili jsme ubytování v pronájmu. Byt nám 

pomohl zařídit Tomáš Juříček. Pronájem bylo nutné zaplatit na 6 měsíců, ačkoli jsme zde 

bydleli cca 5 – pronájem vyšel cca 18000,- /osoba/6měsíců. Byt byl vzdálen od školy cca 20 

minut jízdy na skútru. 

 

 

Stravování 
 

Stravovali jsme se zpravidla venku, kde se dalo najíst v rozmezí 20-80 Kč. U školy byla celá 

ulice se stánky a restauracemi. Na každém rohu jsou obchody typu 7-11 nebo Family Mart, 

většina z nich funguje 24h denně. Kromě toho jsme měli v bytě kuchyň, ve které se dalo 

obstojně vařit, pokud si chtěl člověk uvařit něco co více připomínalo mateřskou kuchyni. 

 

 

Doprava 
 

V Kaohsiungu je k dispozici metro a městská autobusová doprava. Metro ale najdete jen v 

centru, takže na Wenzao s ním nedojedete. Během pobytu jsme se pohybovali téměř výhradně 

na skútrech, které jsme si půjčili u Luise. Cena nás vyšla na cca 12 000 NTD včetně pojištění 

a zálohy. 



Cestování 
 

Před příletem na Taiwan jsme měli třítýdenní zastávku v Thajsku a také v Kambodže. 

Navštívili jsme Bangkok a rovněž ostrovy na jihu ( Ko Phangan, Ko Tao, Ko Lanta, Krabi, 

Phi Phi) a v Kambodže velmi známý Angkor Wat ve městě Siem Reap. Video z Thajska a 

Kambodži je možné vidět zde 

https://www.youtube.com/watch?v=7a2hHY4rCuU&feature=youtu.be . 

Během pobytu na Taiwanu jsme se podívali na Filipíny, kde jsme strávili 10 dní. Na 

Filipínách jsme byli na ostrovech Bohol, Cebu a Palawan. Cestou zpět domů jsme měli 

třídenní zastávku v Číně, kde jsme navštívili Peking a v něm především Zakázané město a 

kousek od něj také Velkou čínskou zeď. 

 
 

Během pobytu na Taiwanu jsme procestovali ty nejznámější místa – hl.město Taipei, Národní 

park Taroko, Kenting, Maolin,, a další. 

 
 
 
 

Náklady 
 

Po sečtení všech nákladů, mě celý půlrok vyšel cca na 160.000,- Kč. Tuto částku alespoň 

částečně pokrylo stipendium v hodnotě 59.000 Kč. Náklady obsahují i cestování v Thajsku, 

Kambodže, Filipínách a Číně. Dále uvádím orientační ceny některých větších položek, zbytek 

byly výdaje před cestou a žití na Taiwanu. Částka na Taiwanu není přesně známá – kromě 

ubytování, skútru a věcí ve škole je nutné také započítat samotné cestování po Taiwanu a 

především jídlo, které není úplně levnou záležitostí, zvláště pokud Vám k jídlu za den nestačí 

10 knedlíčků někde na rohu ulice – denní náklady na jídlo pro mne byly cca 300 NT. 
 

Letenka 23 000,- 

Thajsko 30 000,- 

Kambodža 5 000 

Filipíny 16 000,- 

Čína 5 000,- 

Ubytování 18 000,- 

Skútr 9 600,- 

Pojištění 900,- 

Očkování 5 800,- 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7a2hHY4rCuU&feature=youtu.be


 

Hodnocení 
 

Pobyt na Taiwanu a celkově cestování po Asii byl pro mne obrovskou zkušeností a jak se 

říká, cestování je jediná věc, kterou když si koupíte, tak Vás udělá bohatší. Zkušenosti, 

zážitky a nové přátele z celého světa, které jsem za celý půlrok získal jsou rozhodně dokladem 

tohoto úsloví. Studium na Taiwanu bych doporučil každému, už jen proto, aby poznal jinou 

kulturu, naučil se něco zcela odlišného a poznal přitom jednu z nejkrásnějších částí světa. 

Děkuji Univerzitě Hradec Králové za umožnění takové příležitosti a rovněž za poskytnutí 

finančních prostředků v podobě stipendia. 

 


