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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
Letenku jsem si zařizoval sám. Trasa letenky byla…
Tam:
Zpět:

Praha -> Londýn -> Hong Kong -> Taipei
Taipei -> Hong Kong -> Londýn -> Praha

Cena letenky vyšla na 13 984,- oba směry (zpáteční).
Je dobré mít zpáteční letenku, protože některé země chtějí mít jistotu, že nebudete pobývat na
jejich území přes stanovené vízum, že zemi opravdu opustíte. Proto doporučuji si promyslet,
dokdy chcete v Asii být, a podle toho si koupit zpáteční letenku, i cenově na tom dost ušetříte.

Očkování
Nechal jsem se očkovat proti břišnímu tyfu, meningokoku a žloutence typu A ve Fakultní
nemocnici v Hradci králové. V rámci studia na Wenzau je nutné dodat výsledky rentgenu plic,
test na syfilis a celkovou zdravotní prohlídku.

Pojištění
Pojištění jsem zařizoval přes známou, která v této oblasti pracuje, díky jednoduššímu řešení
případných situací nebo zdravotních problémů. Univerzita požaduje splnění všech
stanovených limitů, ale já jsem měl raději limity daleko vyšší. Přece je to půl roku na druhé
straně světa a nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit a na kolik případná situace vyjde. Můj
známý měl kdysi dávno v cizině zdravotní problémy a ještě teď splácí půjčku, kterou si musel
vzít, aby mohl uhradit léčbu, která mu byla poskytnuta v nemocnici. Proto jsem nepřemýšlel

nad rozdílem pár tisíc korun a koupil si pojištění, u kterého jsem měl jistotu, že pokryje
jakýkoliv problém či situaci.

Vízum
Vízum je možné mít placené nebo neplacené, placené vám zajistí to, že nemusíte opouštět
ostrov během studia a můžete v klidu dokončit semestr a cestovat až po jeho dokončení,
případně před začátkem semestru. Já osobně jsem měl neplacené, které umožňuje všem
občanům České republiky pobyt na Taiwanu po dobu 90 dní s tím, že je nutné před vypršení
této doby opustit ostrov, například navštívit jinou zemi a poté, co se vrátíte, máte na dalších
90 dní vízum pro pobyt na Taiwanu. Cena víza je celkem vysoká, proto mi přišlo rozumnější
si zaplatit letenku do jiné země a vidět něco nového, než to řešit formou koupí placeného víza.

Mezinárodní řidičský průkaz
Pro dopravu na a po Taiwanu je nejrozumnější variantou skútr. Benzín je levný a máte díky
tomu svobodu, která je k nezaplacení. Pokud máte v plánu studovat nebo cestovat po Taipei,
bez skútru se dá obejít, protože mají rozsáhlou síť MRT (metro), které vás dostane do všech
koutů města. V případě studia v jiných městech doporučuji zmíněný skútr. K řízení skútru je
potřeba řidičské oprávnění podle obsahu a výkonu skútru. Ale nebojte, policie je na Taiwanu
velmi líná a za celý pobyt vás nezastaví, pokud nebudete nijak porušovat předpisy. Ale bez
řidičského oprávnění nepočítejte s pojistkou v případě jakékoliv nehody. Já řidičské
oprávnění měl, a tak mi stačilo si jen zařídit mezinárodní řidičský průkaz. Vystaví vám ho za
50 korun na příslušném úřadě.

Studium na přijímací škole
Pro splnění podmínek výměnného pobytu je třeba absolvovat alespoň tři vámi vybrané
předměty. Na začátku semestru vám přidělení studenti pomohou se zapsáním vybraných
předmětů. Během prvních dvou týdnů na začátku semestru má student možnost si předměty
vyzkoušet a případně je zrušit a zapsat si jiné. Vyzkoušel jsem si jich hodně a vybral jsem si
ty, které byly zajímavé obsahem a vyučoval je kvalitní kantor.
Chinese Language
Čínština je na Wenzau vyučovaná v rámci Chinese Language Center, které je v areálu
univerzity, ale má samostatnou správu a vedení. Výuka probíhala každý den od pondělí do
pátku od 15:10 do 17:00. Je to kurz, který zabere poměrně hodně času a je nutné se mu častěji
věnovat, nicméně byl pro mě jedním z nejpřínosnějších. Každý den se píší testy ze slovní
zásoby probrané předchozí den. V polovině a na konci semestru se píše velký test, případně
jde o jinou formu zkoušky z doposud probrané látky. Za úspěšné splnění všech podmínek
stanovených CLC máte možnost získat certifikát z čínštiny. V rámci midterm exam se píše
první velký test, druhý velký test (neboli zkouška) se píše poslední týden v červnu (já ji měl
formou prezentace na libovolné téma, podmínkou bylo využít slovní zásobu z učebnice,

nicméně bylo možné využít i slova, které jsme během semestru neprobrali). Midterm exam
byla rozdělena na dvě části – ústní a písemná forma.
English Speech Training
Tento předmět byl vyučován skvělou učitelkou, která uměla velmi dobře anglicky a byla
velmi moderní. Obsah předmětu byl zábavný, přínosný a zajímavý. Také využívala Google
Classroom pro odevzdávání úkolů, takže to byla pohodlnější cesta jak odevzdat úkoly
a odpadla tak nutnost je tisknout. Během semestru jsme se naučili jak si připravit životopis,
jeho tvorbu písemnou formou i formou videa, vyzkoušeli jsme si jak probíhají pracovní
pohovory, skupinové rozhovory a diskuse, IQ testy, jak říci co nejvíce o abstraktních
obrázcích a fotografiích, jak o nich vytvořit motivační či jakýkoliv jiný příběh
improvizovanou formou, během stanoveného limitu v hodinách, vše bez přípravy, bylo nutné
neustále improvizovat, což je pro studenty a manažery a mnoho dalších jedna
z nejdůležitějších vlastností, kterou je potřeba umět a trénovat ji. Jedním z úkolů bylo se
prezentovat jako slavná osobnost a říci vše možné o životě, činnostech,… této osoby.
Procvičovali jsme i výslovnost různých jazykolamů, vytvářili jsme dabing pro videa a filmy,
který jsme bez jakýkoliv pomůcek živě během hodiny dabovali do němého filmu, seriálu nebo
videa. Předmět byl velmi kreativní, zábavný, plný nečekaných událostí na které musí student
ihned reagovat. S tímto předmětem jsem byl velmi spokojený. Rozhodně doporučuji.
Učebnice na tento předmět není potřebná, což je také velké plus. Materiály bylo možné získat
z Google Classroom nebo při hodině. Samozřejmě jako u všech ostatních předmětů je nutné
splnit docházku.
English Conversation III
V tomto předmětu se pracovalo s anglickou učebnicí, ze které pak byly dva testy, v půlce a na
konci semestru. Myslím, že jsme dostali pouze jeden úkol. Hodina většinou probíhala jako
kombinace mluvení a poslechů. Učitel často vedl zajímavé proslovy a hodiny byly spíše
relaxační a přínosné. Pro splnění první zkoušky v polovině semestru bylo nutné napsat test,
který obsahoval doplňování, psaní vět, poslechovou část a výslovnost určitých slov. Na konci
semestru jako finální zkoušku jsme si měli vybrat prezentaci na libovolné téma, které se
vyskytovalo v probrané učebnici a bylo nutné využít co nejvíce slov/vět z knihy do této
prezentace. Moje volba bylo prezentovat o naší krásné zemi, která se studentům i učiteli líbila
a velmi je zaujala, jelikož jako pro mě Asie, tak pro ně Evropa je naprosto jiný kontinent plný
věcí, které dokáží zaujmout.
Introduction To International Marketing
Jak už jde poznat z názvu, jednalo se o předmět zaměřený na mezinárodní marketing,
nenechte se oklamat názvem „úvod“, když jsem si předmět zvolil, už v tu dobu byli
minimálně za dvěma třetinami knihy. Tento předmět byl velkým přínosem. Učebnici jsem
měl zapůjčenou od učitelky předmětu, takže jsem ji nemusel kupovat. Předmětem se prošlo
od základů až po složité a podrobně rozebrané témata. Předmět se mi líbil, bylo v něm více
než dost o fungování asijského marketingu, trhu, všeobecného mezinárodního marketingu

a mnoho dalšího. Úkoly byly na libovolná témata a zajímavosti, co jsme probrali, ale nebylo
to podmínkou, moji kreativitu učitelka značně ocenila a hodně ji dokázali zaujmout věci,
o kterých neměla ani páru. Nikdy jí nezmizel úsměv z tváře a pozitivní nálada. Dalšími úkoly
bylo udělat výpisky z článků například o nejznámějších asijských společnostech a správně
tyto výpisky zařadit do marketingových pojmů a kategorií. Nejlepším úkolem byla praktická
část hodin - natočení reklamního spotu, vytvoření propagačního letáku a marketingové
prezentace na námi zvolený produkt nebo službu. Samozřejmě jako na každém předmětu je
důležité si hlídat prezenci v hodinách.

Život na Taiwanu
Ubytování
I když Wenzao nabízí dva typy kolejí, zvolil jsem si ubytování v pronájmu. Žil jsem
v třípatrovém rodinném domě společně s dalšími čtyřmi spolubydlícími. Pronájem jsem
zařizoval přes Jirku Líbala a patří mu velké díky za tuto možnost bydlení a celkový pobyt
během semestru. Jednalo se o sdílený pokoj s jedním z UHK studentů, který ale studoval na
jiné univerzitě, přístup jsme měli do všech společných místností jako je kuchyň,
garáž/obývak, dvě toalety/koupelny a první patro se sušákem na prádlo. Dům i pokoj byl
dostatečně vybavený. Byla možnost si prát, sušit věci, vařit, péct, grilovat, posedět v obýváku
s kamarády, využívat lednici, mrazák, parkovat u domu a mnoho dalšího. Za pronájem od 20.
února do 30. června jsem zaplatil 12 240,- + jsem platil vratný depozit necelé 3000,- v naší
měně, který mi byl při odjezdu vrácen. Dům byl vzdálený od univerzity přibližně 7 – 10
minut, záleželo hodně na semaforech, protože jsou na každém rohu a nejvíc ovlivňují
strávený čas na cestě.

Stravování
Na rozdíl od naší země je jednodušší, časově i finančně méně náročnější jíst venku, než si
vařit. Kolikrát jsem propočítával ceny surovin na uvaření něčeho dobrého, ale jak už jsem
říkal, je lepší jíst venku, kde se vaří na každém rohu. Některé stánky nebo restaurace jsou
otevřené 24 hodin denně, nebo když ostatní večer zavřou, někteří poté začnou v noci
fungovat, takže se nemusíte bát, že by vás v noci nebo brzy ráno přepadl hlad a nebylo kde se
najíst. Jídla se daly pořídit od 20 do 100 korun. Samozřejmě je možné najít i dražší místa, ale
většina je opravdu levná a kolikrát ještě zdarma máte polívku, čaj, vodu, sprite nebo kolu.
Velmi doporučuji ulici za Wenzaem, která je plná stánků a restaurací, kde se dá najít spoustu
skvělých a chutných jídel. Nebo pokud chcete velkou porci jídla amerického typu za dobrou
cenu, zkuste Costco. Zároveň je možné na každém rohu najít obchody typu 7-11, Family
Mart, Okay Mart, Hi-Life, kde je možné si zakoupit připravené jídlo a jen si ho nechat ohřát.
Většina z těchto obchodů funguje 24 hodin denně. Pro klasické nákupy vzhledem k cenám
doporučuji obchod Carrefour nebo 21世紀生活百貨廣場. V domě, kde jsem bydlel, byla
i kuchyň, kde se dalo uvařit, upéct a připravit cokoliv, na co byla zrovna chuť.

Doprava
V Kaohsiungu je k dispozici metro a městská autobusová doprava a také je možné využívat
taxi nebo Uber. Metro ale najdete jen v centru, takže na Wenzao se s ním nedostane, je ale
možné využívat autobus, zastávky jsou jak před univerzitou, tak za ní. Nejlepší varianta je ale
pronajmout si skútr, případně si ho koupit, pokud máte v plánu být na Taiwanu více než půl
roku. Získáte tak svobodu a možnost vyrazit kamkoli se vám zachce. Cena benzínu je daleko
nižší než v České Republice a spotřeba skútru je minimální, cca 3 litry/100 km. Během
pobytu na Taiwanu jsem se pohyboval téměř výhradně na skútru, který jsem si půjčil u Jirky
Líbala. Cena mě vyšla na 8 820,- na celý semestr, jako pojistku jsem využíval cestovní
pojištění a bylo nutné zaplatit 2 500,- vratný depozit, který jsem při vrácení skútru obdržel od
Jirky Líbala zpátky.

Cestování
Před příletem na Taiwan jsem navštívil Londýn a proletěl Hong Kongem. Během semestru
jsem si prodloužil vízum návštěvou Macaa, malinkého města, které se celé dá projít za
víkend, strávil jsem zde více dní než jen víkend. Macau je nádherné město, plné památek,
můžete zde vidět i Eiffelovu věž, koloseum jako je v Římě, je také plné obrovských
a nádherných kasín (doporučuji je všechny navštívit a zahrát si v nich, sám jsem to tak udělal
a několikanásobně vyhrál to, s čím jsem do nich přišel), můžete zde zažít nejdelší možný
bungee jumping na světě z Macau Tower, případně se projít na vrcholu věže, po okraji,
samozřejmě s jištěním. Díky kasinům se Macau ne nadarmo říká Las Vegas v Asii.
Po semestru jsem měl tři týdny na cestování, navštívil jsem během této doby Thajsko
a Malajsii. Během semestru jsem procestoval celý ostrov křížem krážem a viděl naprosto vše,
co se vidět dalo a co jsem vidět chtěl.

Náklady
Po sečtení všech nákladů, mě celý půlrok vyšel na 160.000 – 170.000 Kč. Tuto částku alespoň
částečně pokrylo stipendium v hodnotě 59.000 Kč. Dále uvádím orientační ceny některých
větších položek.
Letenka - Praha -> Taiwan (zpáteční)
Bydlení v Kaohsiungu
Pronájem skútru
Cestovní pojištění
Letenka – Taiwan -> Thajsko -> Malajsie -> Taiwan
Letenka - Taiwan -> Macau (zpáteční)

- 13 984,- 12 240,- 8 820,- 8 160,- 4 871,- 4 296,-

Hodnocení
Pobyt a studium na Taiwanu a cestování po Asii bylo pro mě obrovskou zkušeností a jak říká
jeden citát… „Cestování je jediná věc, kterou když si koupíte, tak Vás udělá bohatší.“ Získal
jsem mnoho zkušeností, zážitků a nové přátelé ze všech koutů světa. Studium v Asii bych
doporučil každému, už jen proto, aby poznal jinou kulturu, zvyky, tradice, nové lidi, naučil se
něco zcela odlišného a poznal tento nádherný kontinent. Děkuji Univerzitě Hradec Králové za
takovou příležitost a také za poskytnutí finančních prostředků v podobě stipendia.

