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Příprava pobytu

Víza
Vízum jsem si zařizovala na ambasádě v Praze v Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze
(Evropská 2590/33c 160 00 Praha 6). Nejprve se vyplní online přihláška, poté je třeba se tam stavit
osobně a samotné získání víza trvá pár dní, hotové vízum může vyzvednout i někdo jiný. Měla jsem
vízum typu VISITOR, které je na 180 dní. Pokud víte s jistotou, že při pobytu během 3 měsíců Taiwan
opustíte, vízum není třeba. Pracovat se nesmí s tímto typem víza.
Očkování a zdravotní prohlídka
Očkování jsem si zařizovala v nemocnici v Hradci Králové, finančně to vyšlo vše dohromady okolo 5
tis. Kč spolu s mezinárodním očkovacím průkazem. Je dobré si předem zjistit možné příspěvky od
zdravotní pojišťovny (VZP mi proplatila některá očkování). Doporučená očkování jsou žloutenka typu
A, břišní tyfus, meningokok, vzteklina (potřeba je spíše do zemí jako Thajsko, Kambodža, Vietnam).
NSYSU vyžaduje prohlídku od lékaře spolu s rentgenem plic, vytiskla jsem si přímo jejich formulář,
který vyplnil praktický lékař. Žádná další vyšetření ani testy potřeba nejsou.
Letenka
Letenky jsme si zařizovali přes pana Bezoušku. Naše vyšla na 21 428,- Kč se zastávkami
v Hongkongu a Japonsku, celá trasa byla Praha -> Düsseldorf -> Hongkong -> Taipei a zpět Taipei ->
Tokio -> Hongkong -> Londýn -> Praha.
Pojištění
Pojištění jsem měla zřízené u Fio banky za 75,- Kč měsíčně, které vychází nejlépe. Nepokrývá ale vše
stoprocentně tak, jak požaduje škola, je tedy třeba s tím počítat.
Řidičský průkaz
Mezinárodní řidičský průkaz jsem si nechala vystavit na úřadě za 50,- Kč. Vystaví vám ho pro ty
země, které se chystáte navštívit.

Studium na NSYSU
Univerzita nabízí opravdu hodně předmětů vyučovaných v angličtině. Výhodou je, že si nemusíte
vybírat pouze z vašeho oboru, ale můžete si vybrat jakýkoli zajímavý předmět. Vyučovány jsou
v tříhodinových blocích jednou týdně a požadavky jsou různé. Předměty se nezapisují najednou a je
čas v prvních dvou týdnech různé hodiny navštívit, zjistit, zdali je to něco, co vás zajímá, a potom se
rozhodnout. Zkoušky probíhají většinou nadvakrát, poprvé v polovině semestru – mid-terms – a na
konci semestru – final exams. Zpravidla není možná žádná oprava a výsledek se také dozvíte až po
návratu do ČR.
Rozhodně doporučuji promyslet, jaký předmět zapsat, zkusit si na ně dojít a potom se rozhodnout.
Zjistit podmínky ukončení je velmi užitečné, protože se mohou velmi lišit. Já jsem si rozvrh sestavila
tak, abych měla školu jen úterý, středa, čtvrtek a neměla jsem písemné zkoušky (kromě čínštiny).
Cross-Cultural Management – Velmi oblíbený předmět i vyučující. Rozebíraly se zde odlišnosti
zemí a kultur co se týče managementu. Ke splnění bylo třeba splnit jak skupinovou, tak individuální

práci. Jednalo se o reporty a prezentace. Nic těžkého, nicméně nějaký čas to zabere. Zkouška žádná
není a s absencemi nebyly problémy.
Beginner mandarin course – Základy čínštiny se určitě hodí, vyučující mají většinou skvělý přístup.
Ke splnění je třeba chodit do hodin, plnit domácí úkoly a potom složit dvě zkoušky, které opravdu
nejsou těžké, pokud jste dávali pozor. Výuka probíhá dvakrát týdně dvě hodiny.
Management development – Jednalo se o předmět, který málokdo z nás pochopil. Na začátku
semestru jsme navštívili místní firmu, setkali jsme se s majitelem a měli mu pomoci vyřešit problém.
Na každý týden jsme měli prezentaci o tom, jak jsme pokročili s naším „projektem“. Jednalo se pouze
o skupinovou práci. Základem je asi dobře prezentovat a schopnost obhájit si svůj názor. Ke splnění
není zkouška, ale závěrečná prezentace před majitelem firmy, který nám udělil známku.
Basic mat science – Jinými slovy jóga. Všechny sportovní předměty jsou vyučované pouze v čínštině,
to ale rozhodně není překážkou. Ostatní studenti jsou většinou velmi ochotni vám cokoliv přeložit, ale
v tomto případě to ani není třeba, zvlášť pokud již máte nějaké zkušenosti s jógou nebo pilates. Ke
splnění je zapotřebí docházka, dvakrát zkouška a závěrečný report. Byly dvě vyučující tohoto
předmětu a obě byly moc fajn. Pokud se vám předmět nebude hodit nebo nechcete chodit pravidelně,
můžete docházet i bez toho, abyste ho měli zapsaný. Za mě stojí rozhodně za to.
Managing business ethics – Vyučující byl z Británie, občas působil trochu zvláštním dojmem a nikdo
z nás nevěděl, co si o něm myslet. Rozhodně byl ale tento předmět zajímavý, a pokud jste již někdy
měli hodiny etiky a něco vám to říká, neztratíte se. Docházka se sleduje, ke splnění je zapotřebí
připravit dvě nebo tři prezentace a rozebrat nějaký problém, který se týká etiky v podnikání. Dále byly
různé drobné úkoly v hodinách. Jednalo se o skupinové práce.

Ubytování
Po dlouhém váhání jsem se rozhodla jít na koleje namísto bytu spolu s ostatními. Obojí má něco do
sebe. Díky kolejím NSYSU jsem měla příležitost potkat všechny exchange students, poznala jsem
spoustu přátel, se kterými jsme společně cestovali, a rozhodně mi nic neuteklo. Tato univerzita má
totiž koleje pouze pro výměnné studenty zvlášť, takže jsou tam všichni na stejné vlně. Samozřejmě je
třeba dodržovat určitý pořádek a v rámci možností noční klid a je tam také spousta cedulí s tím, co se
smí a nesmí, ty ale nikdo nedodržuje. Na recepci dole stále někdo sedí, ale přicházet a odcházet
můžete kdykoli v kteroukoli denní dobu. Pokud se obáváte odtržení od města, rozhodně nemusíte, na
skútru jste v centru dění do 15 minut a v kampusu je také možnost půjčení U-bike. Na kolejích je
přístup k internetu. Cena byla 17 000 NTD.

Strava
Jediná nevýhoda kolejí je to, že zde není možnost si uvařit. Jak jsem ale později zjistila sama, ničemu
to nevadí, protože menza je otevřená téměř celý den (od asi 7:00 do 2:00), ceny jsou opravdu nízké a
každý si zde dokázal vybrat. Stejně tak je možnost zajet do města, kde hned za tunelem najdete mnoho
restaurací za přijatelné ceny. Zvlášť při návštěvě restaurací oceníte alespoň základní znalost čínštiny.
Málokdy je menu v angličtině, proto je fajn mít překladač vždy po ruce. Taiwanské jídlo si jistě brzy
zamilujete. Skvělé je také to, že zde fungují i restaurace 24 hodin denně.

Doprava
I přes neskutečné počáteční obavy jsem se rozhodla pro skútr. Je to nejlepší možnost, pohodlné, ne
příliš drahé a užitečné. Skútr jsem měla od Louise, nikdy jsem neměla žádný problém a potřebovala
jsem za celou dobu jen měnit olej. S Louisem je jednoduchá a rychlá domluva. Chtěla jsem menší
skútr, protože jsem ho řídila poprvé, platila jsem proto jen 10 000 NTD na celou dobu pobytu, ale i
přestože byl z těch menších, poradil si i s dlouhými výlety, spolujezdcem a kopci. Skútr je
nepostradatelná věc, zvlášť pokud nechcete strávit celý pobyt jen sezením na jednom místě.
Kaohsiung je sice velké město, stačí ale nasednout na skútr a za dvě hodinky se už můžete koupat pod
vodopádem. Pro odvážnější doporučuji zvážit možnost pronajmutí skútru ve dvojici a střídat se
v řízení, ušetří se polovina nákladů, a pokud víte, že budete mít stejné zájmy, vyplatí se to.
Nabízí se zde pojištění za 2 000 NTD, které jsem si nakonec nezaplatila, ale pro větší klid je určitě
dobré si zařídit. Plnění by mělo být až do 200 000 NTD a jedná se o škodu na cizím vozidle. Detaily
by určitě vysvětlil pronajímatel.
U-bike je další možností. Využila jsem tato městská kola ale pouze v Taipei. Mají jen 3 rychlosti a
v horkém počasí nejsou na každodenní užití.
MRT – metro má v Kaohsiung pouze dvě linky, osobně jsem využila jen párkrát. V Taipei je na úplně
jiné úrovni a myslím, že plně nahrazuje skútr.
Taxi, Uber – perfektní možnost jak se dopravovat při cestách za nočním životem nebo na větší nákup,
zvlášť cesta na koleje je pěšky z města dost nereálná.

Lékař
Přestože je nejlepší možnost tyto zkušenosti nemít, je dobré pro případ tyto informace vědět.
V kampusu je lékař, který ordinuje určité hodiny, určitě se dozvíte zezačátku semestru při Orientation
day. Také by vám měli dát kartičku s důležitými telefonními čísly. Nemocnice je asi 15 min jízdy na
skútru nebo autem od školy. Je třeba před prvním ošetřením udělat registraci. Potom si teprve můžete
zajít na konkrétní oddělení. Ze zkušeností, kdy jsem byla jako doprovod, byli v nemocnici všichni
velmi milí, když viděli cizince, snažili se pomoci a lékaři měli výbornou angličtinu. Fakturu pro
pojišťovnu dostanete na „recepci“ při odchodu, ne přímo u lékaře.

Internet
Základem je pořízení místní SIM karty. Není to tak jednoduché jako u nás, potřebujete na to dva
doklady totožnosti a ideálně čínsky mluvícího při ruce, ale jestli jste ochotni počkat na Orientation day
na NSYSU, SIM kartu (operátor Chunghwa Telecom) s internetem si pohodlně zakoupíte přímo
v kampusu. Cenově vychází mobilní data mnohem levněji než jak je tomu běžně u nás.
Ve škole je ve všech prostorách přístup k internetu přes wi-fi, na kolejích je wi-fi pouze dole u recepce
a každý má na pokoji svůj kabel. Jak jsem již uvedla, zakoupení routeru také krokem k úspěchu.

Finance
A nejdůležitější položka na závěr.
Celkové výdaje činí přibližně 150 000,- Kč, příspěvek od školy byl 59 000,- Kč.

Hongkong - 6 dní

7 700,-

Filipíny – 10 dní

6 700,-

Vietnam – 7 dní

9 300,-

Japonsko - 11 dní

14 900

Taiwan

83 000,-

Letenky

21 425,6 000,-

(se zastávkami v Hongkongu a Japonsku)

(z Taiwanu – Vietnam a Filipíny)

Celkové zhodnocení
Celý pobyt hodnotím jako skvělou zkušenost. Ne nadarmo se říká, že cestování je jediná věc, za
kterou utratíte peníze, ale udělá vás bohatšími. Pokud stále ještě váháte, je na čase odhodit
pochybnosti, protože strach je zbytečná překážka. Studijní pobyt na Taiwanu je neopakovatelný
zážitek a rozhodně nebudete litovat.
Jakékoli další dotazy ráda zodpovím, kdykoli mě můžete kontaktovat. 

