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Příprava pobytu 

Letenky 

Před příjezdem na NSYSU jsem chtěl procestovat co nejvíce zemí, a tak jsem 

odlétal necelý měsíc před termínem, kdy jsem musel být na univerzitě. Letenky jsem 

nejdříve chtěl zařídit přes pana Bezoušku, avšak po jeho návrhu (ceně a vynechání 

jedné z lokalit, které jsem chtěl navštívit), jsem se rozhodl si letenky opatřit sám. Ač 

jsem nad hledáním letenek strávil spoustu času, vyšlo mě to nakonec finančně lépe 

a navštívil jsem všechny lokality, které jsem chtěl.  

 Přes server letenky.levnocestovani.cz jsem zakoupil zpáteční letenky z Prahy 

do Bangkoku (přes Helsinky). Zbylé jsem kupoval přes skyscanner.cz. 

 

Má cesta vypadala takto: 

Praha  Bangkok (přes Helsinky)  Kuala Lumpur  Puerto Princesa (přes 

Manillu)  Taipei 

… a zpět: 

Kaohsiung  Singapur  Bangkok  Praha (přes Helsinky) 

 

Zpáteční letenka do Bangkoku vyšla cca na 14 500,-Kč. 

Ostatní letenky po cestě na/z Taiwanu byly v celkové ceně cirka 12 000,- Kč. 

Očkování, pojištění, vízum 

 Z dřívějška jsem měl pouze jeden typ žloutenky. Ostatní doporučená 

očkování (břišní tyfus, vzteklina a druhý typ žloutenky) jsem si nechal aplikovat ve 

Fakultní nemocnici Hradec Králové. Tam jsem i zakoupil antimalarika (která mi 

byla doporučena hlavně kvůli cestování po Thajsku a Filipínách) 
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 Kvůli pojištění jsem si zřídil účet u Fio banky. Požadavkům UHK se nejvíce 

blížilo cestovní pojištění Gold. 

 Na Taiwan má Česká republika bezvízový styk na tři měsíce, přesto jsem si 

zaplatil single entry vízum, abych nemusel za každou cenu vyjet z Taiwanu 

v průběhu semestru. Víza nám byla doporučena, ale dalo se to dát i bez nich. 

 

Studium 

Po příjezdu jsem byl překvapen, jak velkým kampusem škola disponuje. Je to 

prakticky město ve městě. Nachází se tam několik obchodů, kantýn, pláž, bazén 

(který byl celou dobu mého pobytu zavřen; když ho opravili, otevřeli ho a za dva dny 

zavřeli pro zimu – už bylo pod 20 stupňů), velké množství sportovního využití 

(atletická dráha, fotbalový stadion, gym s velkým počtem tělocvičen a posilovnou a 

v neposlední řadě pláž pro mořské sporty). 

 Univerzita nabízí nemalý počet zajímavých kurzů vyučovaných v anglickém 

jazyce. Hodiny probíhaly většinou ve dvou až tříhodinových blocích (i proto se 

některé předměty často kryly). Většina učitelů anglický jazyk ovládá, nebo je to 

jejich mateřský jazyk. 

 Pro mě osobně byla velmi lákavá nabídka sportů. Z důvodu časového krytí 

jsem si zapsal „pouze“ tři, avšak poté jsem byl z nějakého důvodu nucen svůj výběr 

zredukovat pouze na dva. 

 

Předměty: 

Management in cross-cultural environment 

Tento předmět byl poměrně časově náročný ve volném čase. Hlavně z první 

poloviny semestru, protože v té době probíhala „X-culture challenge“, kde se 

propojili studenti z různých koutů světa a přes komunikační kanály se dorozumívali 

o projektu, který měli zadaný a na každý týden bylo potřeba vyplnit svůj vlastní 

výzkum ohledně projektu či sjednotit individuální práce všech do celku.  

 Ve tříhodinové lekci byla většinou půlka věnována přednášce a ve druhé půli 

se diskutovalo o praktických případech ze světového trhu. 

 Výsledná známka se skládala z docházky a aktivity, výsledků z X-culture 

challenge, vyjednávací soutěže v polovině semestru a skupinové prezentace na 

konci. 

 

Beginner mandarín course 

 Čínština probíhala ve dvouhodinových blocích v úterý a čtvrtek. Relativně 

hodně času na jeden předmět, který kolikrát mohl kolidovat s jinými zajímavými 

předměty, nicméně nelituji, že jsem si ho vybral. Na některé hodiny nám sice 

perfektně anglicky mluvící učitel Chen dával rozsáhlejší domácí úkoly na psaní 

čínských znaků nebo poslech, nicméně hrubé základy tohoto jazyka, poznatky o 

taiwanské kultuře a legrace na hodinách za to stojí. 



 Výsledná známka se stanovila z docházky, domácích úkolů, ale hlavně 

z testů z poloviny a na konci semestru. Testy se skládaly z rozpoznání znaků a 

tónů, poslechu a mluveného projevu. 

 

Technical writing in English 

 Tento předmět byl paradoxně k názvu vyučován v čínštině pouze 

s anglickými prezentacemi a byl hlavně určen pro studenty doktorského studia. 

Jeho náplň byla teorie o náležitostech publikování článků a jiných prací. Vyučující 

neměl kdoví jakou angličtinu, a tak jsem vlastně čekal až do konce semestru co 

vůbec bude obnášet zkouška.  

 Pro absolvování předmětu bylo potřeba mít prezentaci (byli jsme tam dva Češi 

jediní mezinárodní studenti a jediní jsme prezentovali v angličtině) a na konci 

odevzdat jeden úkol a jeden report. Tento předmět nebyl náročný. 

 

Work psychology 

 Předmět vyučovaný rodilým mluvčím ve tříhodinových blocích ve velké 

přednáškové místnosti se spoustou lidí. Na hodinách se po vás nic nechce. O to víc 

je toho na konci. Máte ve skupině vypracovat seminární práci a odprezentovat ji. 

Poslední hodinu se píše poměrně rozsáhlý teoretický test z vyučovaných oblastí a 

v druhé části si vyberete dvě oblasti psychologie a popíšete jejich souvislost s work 

psychology. Jelikož jsem tento předmět již splnit nepotřeboval (protože jsem měl 

hotovy ostatní a požadavek UHK byl tři předměty), připravoval jsem se pouze 

minimálně na druhou část a vůbec na teoretickou. Jde získat slušnou známku i 

pouhým selským rozumem. 

 

Basic Yachting 

 První z mých sportovních kurzů. Učitel moc anglicky neuměl, proto má 

většina sportovních předmětů tzv. teacher asistenty, kteří mohou překládat. Hodina 

probíhala ve dvouhodinových blocích na pláží přímo v kampusu. 

 Navzdory názvu se vyučovala jízda na plastových kanoích a windsurfu. Ač 

teploty koncem roku klesly i pod 20 stupňů, do moře se až na výjimky stále chodilo. 

 V polovině semestru se na kanoích jelo na čas, na konci semestru učitel 

bodoval naši jízdu na windsurfu. Není čeho se obávat, s českou tělesnou konstitucí 

disponujete určitě větší silou, než taiwanci, kteří kolikrát nebyli schopni se ani 

s plachtou postavit. 

 

Archery 

 Výuka probíhala ve dvouhodinovém bloku. Na začátečnících bylo plno, a tak 

učitelka nabídla mně a několika dalším, že můžeme chodit na pokročilé. Mně to 

nevadilo, protože se mi tím odložil začátek výuky z osmi ráno na desátou. A vůbec 

nevadilo, že jsem luk nikdy nedržel v ruce. Když není člověk vyloženě nešikovný, 

pokrok se dostaví rychle. Na lukostřelbě jsem byl jediný mezinárodní, resp. jediný 

nemluvící čínsky (jelikož kurz mělo i několik číňanek) a byla to asi má nejoblíbenější 

hodina, užil jsem si na ni se spolužáky i učitelkou spoustu legrace.  



 Známka se utvářela z několika „ostrých“ střeleb na terč na konci kurzu. 

 

Dragon boat 

 Tento kurz nebyl přímo předmět, resp. nepočítal se jako předmět na UHK ani 

na NSYSU a nezapisoval se. Šlo o vyloženě dobrovolný „spolek“ mezinárodních 

studentů a studentek, kteří se dvakrát týdně scházeli na tréninky jednak silové, tak 

i technické pádlování. Za mírný poplatek jsme se poté zúčastnili závodů v těchto 

„dračích lodích“ proti posádkám z Taiwanu i dalších zemí. Je to hlavně skvělá věc 

pro poznání nových lidí. 

Život 

 Život na Taiwanu je velmi příjemný a bezstarostný. Postupná změna teplot 

může někomu dělat problém. Hlavně v zimním semestru, kdy se teplota pod 20 

stupni Celsia zdá poněkud nízká. S jakoukoliv kriminalitou jsem se na Taiwanu 

nesetkal. Ani špatně se na mě nikdo z místních nepodíval. Obecně jsou obyvatelé 

tohoto státu stydliví, ale stane se, že si k vám ve školní restauraci někdo přisedne a 

bude se většinou lámanou angličtinou snažit komunikovat a poté vlastně i zjistit 

kde že to Česká republika vlastně je. 

Ubytování 

 Bydlel jsem na mezinárodní koleji. Tam byla také ubytována většina 

zahraničních studentů. Budova je umístěna pod opičí horou, takže se k nám běžně 

chodily za okno podívat nějaké ty opice co že to dnes děláme. 

 Asi 2 minuty chůze od budovy je restaurace, kam jsem denně chodil, a velké 

parkoviště pro skútry. 

 Na pokojích je vážně hodně úložného prostoru. Náš semestr byly zrovna nové 

klimatizace, které fungovaly, jak mají, a měli mnohem menší spotřebu, než 

v minulých letech. To se odrazilo v účtech za elektřinu a klimatizaci, které se 

dostanou jeden uprostřed pobytu a druhý na konci. 

 Haly, které jsou před pokoji, jsou vybaveny gauči a stoly. To může být fajn, 

vzhledem k socializaci, ale někdy vás tamní ruch může rušit. 

 Určitě doporučuji využít nabídky kolejí. Byt je sice pohodlnější, ale jste 

odříznutí od ostatních a i daleko od školy. 

Stravování 

 V kampusu se nachází dvě menzy (jedna dvě minuty chůze od mezinárodní 

koleje). V nich relativně široký výběr jídel a nápojů za rozumnou cenu. Je možné si 

na kolejích i vařit, ale v kuchyňkách chybí jakékoliv vybavení a nádobí. Dále bylo 

v prostorách kampusu několik samoobsluh, kde je k dostání jak jídlo (možné i ohřát 

v mikrovlnce), tak ostatní věci potřebné pro život v na kolejích. I mimo prostory 

školy se vždy dá najíst velmi chutně za velmi dobrou cenu. 

 



Doprava 

 Po městě funguje metro, jímž se spolehlivě dostanete po městě i na letiště. 

Nicméně jeho nejbližší zastávka není úplně nejblíže kampusu.  

 Po kampusu se dá všude dojít i pěšky, nicméně terén je dost kopcovitý, a tak 

si většina studentů pronajala skútr, kterým se pak dopravovala i po městě. 

V centru většinou není problém zaparkovat. Horší je to u kolejí, kde obvykle 

k večeru začne být přeplněno. 

 Skútr jsem měl půjčený od Louise za 10 000 NTD na čtyři měsíce. Když 

přetáhnete pár dní, nic se neděje. Ten můj jsem měl o přes týden děle, a poté stál 

před kolejemi ještě dva týdny, co jsem odletěl z Taiwanu a Louis si ho nevyzvedl. 

Dále nemám informace, možná tam stojí dodnes  Jinak Louise doporučuji. Při 

jakémkoliv problému okamžitě reagoval. 

  

Ostatní 

 SIM kartu jsem měl od společnosti ChungHwa, která měla stánek před 

budovou na uvítacím dni univerzity. Na 4 měsíce vám dají 20GB dat. Kartu vám 

dají po předložení pasu. 

 Na Taiwanu oficiálně nemáme dovoleno pracovat.  

Tipy na závěr 

 Používejte službu Uber – vyzvedne vás kde chcete a doveze kam chcete; navíc 

se vyhnete složitému dorozumívání, protože si pozice v aplikaci navolíte 

v mapě 

 Jestliže můžete, přijeďte na koleje co nejdříve – od bývalých studentů zde 

můžete v ještě neobydlených pokojích najít spoustu užitečných věcí; od 

routeru, který budete jistě potřebovat, přes váhu či nádobí až po lůžkoviny – 

jinak to pro vás bude zbytečný výdaj 

 

Finance  

 Celková cena letenek, když nepočítám země navštívené v průběhu studia a 

jen cestu z Prahy na Taiwan a zpět (ač se spoustou zastávek v různých zemích), se 

vyšplhala cirka na 26 500,- Kč.  

 Dalšími jednorázovými výraznějšími výdaji byl poplatek za koleje (cca 

12 000,- Kč) a pronájem skútru (cca 7 000,- Kč na 4 měsíce). 

 V celkovém součtu, kde je zahrnuto kromě ubytování na cestách mimo 

Taiwan vše (strava, doprava, zábava, pojištění, vízum, očkování, SIM karta, letenky, 

koleje, skútr atd.), byla hrubým odhadem kolem 120 000,- Kč. 

 UHK nám poskytla stipendium ve výši 59 000,- Kč. 



Hodnocení 

 Závěrem bych rád poděkoval FIM UHK za to, že mi umožnila prožít tento 

úžasný půlrok a nabrat mimořádné zkušenosti ve studiu i v životě. Jednak 

nabízeným programem – studia v jihovýchodní Asii – a jednak finanční podporou. 

V neposlední řadě patří díky Monice Hebkové, která nám zajistila studium právě na 

NSYSU, ač při prvních informativních schůzkách tato škola v tomto semestru 

neměla v plánu přijímat studenty z FIM. 

 Děkuji za ohromnou porci zážitků a zkušeností. Všem doporučuji, aby 

nabízenou možnost na studium v Asii využili a ani na minutu neváhali. Změnilo mi 

to pohled na život a mnohonásobně rozšířilo obzory.  


