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1.Osobní údaje 

Jméno a příjmení: Ludmila Rejšková  

Kontakt: rejskovaludmila@seznam.cz 

Obor: Management cestovního ruchu, 3. ročník 

Délka pobytu: 5,5 měsíců 

Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

Příjímací univerzita: Kao Yuan University 

Kontaktní osoba na vysílající univerzitě: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Kontaktní osoba na přijímací univerzitě: Dr. Liu (t00247@cc.kyu.edu.tw) 
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„Na Taiwan jsem chtěla jet již od samého začátku svého studia na UHK. Vzhledem k tomu, že 

mé studijní výsledky nebyly špatné, neměla jsem obavy, že se nedostanu. Pro ty, kdo chtějí mít 

větší možnost volby univerzity na Taiwanu, doporučuji zapracovat na prospěchu. Samozřejmě 

bych se nebála i s horším prospěchem, ale výběr bude zúžen.“ 

2. Před odletem 

Očkování:  - Je dobré začít s celým tímto procesem s předstihem.  

Žloutenka A,B (B většina má již naočkováno) – 1 dávka  

Břišní tyfus – 1 dávka  

Vzteklina  - 3 dávky  

Meningokok – 1 dávka  

Ceny: žloutenky A a břišní tyfus 1 956,-Kč; meningokok 1 419,-Kč; vzteklina 3 dávky- 580, 

580, 600,-Kč. Celkem očkování: 5 135Kč. Doporučuji jít k paní doktorce Lukešové. Je velice 

ochotná a poskytne cenné informace na rozdíl od Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Nezapomenout si nechat vystavit mezinárodní očkovací průkaz 90,-Kč.  

Testy: některé univerzity včetně Kao Yuan vyžadují testy na HIV, Syphilis a TBC. Než 

začnete zbytečně utrácet peníze za testy v nemocnici (jako já), jděte ke svému praktickému 

lékaři, který vám potvrdí, co může (zdarma). Pro představu, kolik jsem zaplatila: HIV testy 

715,-Kč; Syphilis a TBC 457,-Kč.  

Lékárnička na cesty:  naše lékárnička byla celkem obsáhlá, např. Stoptussin tablety – bolest 

v krku, Paralen– bolest, teplota, Ibuprofen – bolest, teplota, Rennie, náplň do autolékárničky – 

velmi užitečné, nepotřebujete nakupovat obvazy a ostatní zvlášť, Septonex 30 ml, Fenistil gel 

– na štípance, Aktivní uhlí, Enterol, Probiotika, Rehydratační roztok, Cestovní dezinfekce na 

ruce, Repelent, Opalovací krémy, atd.. (Cena rozdělena mezi dvě osoby – 1200,-Kč/1 osoba). 

Pojištění: jako většina studentů jsem si také zřídila běžný účet u Fio banky k němuž se váže 

možnost uzavřít cestovní pojištění od České pojišťovny. Varianta Gold za 75,-Kč s trváním 

180 dní od vycestování. Pojištění neodpovídá plně předpisům UHK, stačí podepsat 

prohlášení, že to berete na vědomí a vše je bez problému.  

Vízum: vízum jsem neměla, protože po příletu na Taiwan obdržíte vízum na dobu 90 dní. 

Počítali jsme s tím, že vycestujeme během této doby. Pokud Taiwan opustíte do 90 dnů (např. 

na Filipíny, kamkoliv..),vízum opět obdržíte po příletu na 90 dní (opakovaně!). Šetři ! 

Mezinárodní řidičský průkaz  

Mezinárodní ŘP vystaví městský úřad ve vašem bydlišti a potřebujete k jeho vystavení pouze 

pasovou fotku a 50,- Kč. 

 



Letenka 

Jako každý rok, i my jsme zařizovali letenky přes pana Bezoušku z HK 

(mbezouska@action.cz), který nám sehnal letenky přímo na míru. Pořádně si rozmyslete jak 

časově, tak finančně jaké země chcete navštívit. Je pak nemilé zjistit, že danou zemi vůbec 

nestihnete poznat nebo vám na ni už nezbydou finanční prostředky.  

My zvolily takto a bylo to ideální !!! 

Cesta tam: Praha – Helsinky – Bangkok – Taipei 

Cesta zpět: Taipei – Singapur – Helsinky – Praha 

Cena včetně pojištění storna: 22 302 Kč 

3. Studium na Kao Yuan  

Je potřeba splnit 3 předměty. Na začátku semestru jsme obdrželi seznam asi tak 8 předmětů 

vyučovaných v angličtině, vše ostatní je v čínštině. Vzhledem k tomu, že skoro nebylo z čeho 

vybírat, rozvrh byl rychle hotov. Zvolili jsme 4 předměty + badminton (záloha). Výuka 

probíhala 2-3x týdně. Navíc byla nepovinná čínština, která nakonec byla ze všeho 

nejzábavnější, protože jsme hráli na Ukulele a zpívali písničky pro děti.    

Ráda bych podotkla, že sice jsme měli zapsány předměty v angličtině, ale vše je studentům 

tlumočeno do čínštiny. Dovolím si říci 50:50. Hlavně se nebát angličtiny, protože ta je tady 

vážně mizerná. Také nejsem zrovna „rodilá mluvčí“  a jela jsem na Taiwan s jistými 

obavami. Po 1 týdnu mé obavy rázem opadly!  

Pro splnění jednotlivých předmětů jsme sepisovali reporty z cest, report o ČR a několikrát 

jsme prezentovali ČR před studenty (Kdo bude prezentovat gastronomii, připravte si malou 

ochutnávku – rázem bude vaše prezentace TOP.). 

Studium na Kao Yuan není nic náročného a zvládne jej každý. Já jsem volila Kao Yuan, 

protože jsem věděla od předchozích studentů, že výuka a obecně systém není tak náročný a 

lze si udělat i několik „studijních prázdnin“. Učitelé jsou vstřícní a naopak vás budou 

podporovat v poznávání Taiwanu a dalších přilehlých zemí. Nezbytné je vždy všechny 

informovat o vašem odjezdu a nabídnout kompenzaci za absenci (krátká prezentace, report).  

Zároveň bych chtěla upozornit na velice přátelskou, vstřícnou koordinátorku Celii, která nás 

měla na starost. Vždy pomůže, poradí a nakonec se z vás stanou velcí přátelé.  

Pokud bych jela znova studovat na Taiwan, neměnila bych a znova volila Kao Yuan.  

Předměty:  

TourismEnglish 

Výuka jednou za 2 týdny. Jako zápočet jsme měli jednu prezentaci a na závěr velmi 

jednoduchý rozhovor mezi sebou. Milá učitelka. Doporučuji! 
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Business English for Letters 

Dle mého nejhorší předmět. Učitelka je neustále zmatená, díky tomu zadává zmatené úkoly 

nejenom v hodině, ale i domů. Hodina trvala sice 2 hodiny, ale než člověk pochopil, co po 

něm chce, byla 1 hodina pryč. Nebrat! 

Cross Culture Communication 

Jediný předmět, který navštěvovali studenti UHK minulé roky. Učitel již věděl, že chceme 

cestovat, tak u něj absence nebyla problém. Jako zápočet jsme napsali report o ČR na tři A4. 

Doporučuji! 

Hotel English 

Nenáročný předmět, kde jsme jeli podle učebnice AJ asi tak ze základní školy. Na konci 

hodiny jsme měli vždy různá konverzační témata s místními studenty. Zápočet: dva reporty 

z cest (každý tři A4). Velice milá učitelka. Doporučuji! 

4. Ubytování  

Dlouho jsme s kamarádkou řešily téma bydlení. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem 

proseděla asi tak měsíc nad hledáním vhodného bytu. A víte proč? Protože jsem četla všechny 

předchozí zprávy, kde studenti z Kao Yuan psali, že koleje, jež nabízí Kao Yuan jsou mimo 

centrum dění (v polích) a že je tam jakýsi kolejní řád apod. No prostě všechno špatně. 

Nakonec jsme se s kamarádkou rozhodly, že tedy riskneme ty „hrozné“ koleje a budeme 

bydlet přímo v kampusu Kao Yuan. ROZHODNĚ BYCH NEMĚNILA! Pokud chcete okusit 

pravý Taiwan a bydlet s Taiwanci a vidět jejich kulturu, jednoznačně koleje. Koleje jsou nově 

zařízeny, máte pokoj, kde jsou 4 lůžka, koupelna, záchod, větrák a klimatizace. To vše 

používáte zdarma. Od Celie dostanete zdarma matrace, polštáře, apod. Jediný náklad je 

internet cca 550,-Kč celý semestr.  

A výše zmiňovaný kolejní řád? Ano, ten skutečně existuje. Nesmíte na pokoji vařit (ve 2. 

patře ano), nesmíte pít alkohol v prostorách kolejí a přijdete-li po půlnoci, koleje jsou 

zamčené + pár dalších věcí (víc osobně). Nevidím to jako žádnou překážku, v případě, že 

pojedete na party do Kaohsiungu, vezmete si levný hotel nebo přespíte u nějakých kamarádů 

(Čechů, Taiwanců,…). Pokud budete cestovat, vždy jen přinesete kartičku, kam jedete a na 

jak dlouho. Nikdo se o vás stejně zajímat nebude. Opět šetři!   

Poslední doporučení. Prosím vás, apeluji na zdravý rozum. Nenechte se nalákat na pomoc 

např. Jiřího Líbala (dlouhodobě žijící Čech na Taiwanu), že vám bude pomáhat s pronájmem 

bytu, skútru, a dalších věcí… Jste přece dospělí a dokážete se sami o sebe postarat. Věřte mi 

nebo ne, ale budete sponzorovat jeho pobyt na Taiwanu a nebude to mít konce. Pokud budete 

na Taiwanu s něčím potřebovat pomoci, stačí o ni jen požádat místní, jsou vždy neskutečně 

vstřícní a udělali by nemožné, jen aby pomohli. 

 

 



5. Doprava 

Doprava na Taiwanu je jedna velká divočina. Stačí si na to zvyknout a splynete s davem. 

Měly jsme s kamarádkou půjčen jeden skútr (150cc) dohromady a bohatě stačil. Rozhodně 

doporučuji Louise. Skútr byl v dobré kondici, olej nám měnil vždy po 1000km a pokaždé 

ještě provedl celkovou kontrolu. Kontakt můžu předat.  

Cena na osobu + 5 měsíců včetně pojištění: 10 500NT (cca 8 400 Kč) 

6. Stravování 

Rozhodně nezhubnete. Netvrdím, že jsem si přivezla +10kg, ale strava je vydatná, bohatá na 

živiny a pestrá. Často to byla loterie, že člověk ani nevěděl, co si objednává, protože všechna 

menu jsou v čínštině a je skoro nadlidský úkol najít něco v angličtině. Za 50,-Kč obstaráte 

plnohodnotné jídlo – polévka, smažená rýže, nudle a další dobroty. Hodně jsem se stravovala 

v menze (1. patro, kde jsou koleje) a to od snídaně až po večeře. Snídat můžete sandwich 

nebo smaženou palačinku. Oběd od smažených nudlí po různé druhy curry, obědový bufet 

apod. a večeře se nese ve stejném duchu jako oběd. Přejíte se toho! 

Další možností stravování jsou restaurace, noční trhy, 7/11 apod.  

„Pamatujte si, že na Taiwanu je jídlo z nejdůležitějších potřeb člověka. Taiwanec se nezeptá, 

jak se máte, ale zda jste už jedli. Odpověď musí být ANO, jedl/a jsem. Pokud se řekne NE, 

máte se podle nich velmi špatně.“ 

Co jsem postrádala, byli mléčné produkty a slané pečivo. Jíst sladkou kobližku s párkem bylo 

silné kafe i pro mě.   

5. Finance 

Celkové náklady mě vyšly na 155 000 Kč. V této ceně jsou výdaje před cestou (očkování, 

letenka…), život na Taiwanu, cestování po Thajsku (17 dní), Filipínách (12 dní), Vietnamu 

(10 dní) a Singapuru a Malajsii (12 dní). 

Před odletem  39 000 Kč 

Thajsko  15 000 Kč 

Filipíny  11 000 Kč 

Vietnam  13 000 Kč 

Singapur, Malajsie 13 000 Kč 

Taiwan  64 000 Kč 

Stipendium od školy činilo 59 000 Kč. 

 



6. Závěr 

Taiwan a další země v Asii mi skutečně otevřeli oči. Už vím, že není jenom Evropa, ale také 

jiný světadíl a jiná kultura. Půlrok poznávání neznámého mi dal mnohem víc, než kdybych 

seděla půl roku v lavici a biflovala se. Nevýslovně si vážím šance vycestovat a zažít vše na 

vlastní kůži. Bylo a je to stále neuvěřitelné. Nerozhodujte se mezi otázkou: Pojedu/Nepojedu 

na Taiwan? Rozhodujte se, jakou zemi navštívit. 

Moc děkuji Univerzitě Hradec Králové – FIM za možnost zahraniční stáže. Bez ní bych se 

nikdy nedostalo tam, kde jsem byla.  

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat (e-mail, Fb).   

 


