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Osobní údaje  

Jméno a příjmení: Aneta Juchelková 

E-mail:  juchelkovaany@email.cz 

Délka pobytu: 5 měsíců  

Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu  

Obor: MCR – německý jazyk  

Přijímací instituce: Wenzao Ursuline University of Languages  

Kontaktní osoba z UHK : Monika Hebková- monika.hebkova@uhk.cz 

Kontaktní osoba z Wenzao: Judy Yang  

Přípravy před pobytem 

Letenky 

TAM 

- Letenku jsem kupovala jednosměrnou s jedním přestupem. Odlítala jsem z Berlína do 

Singapuru, kde jsem přestoupila na přímý let do Kaohsiungu. Letenky mě vyšly 

přibližně na 8.500 Kč a let s přestupem trval přibližně 17 hod.  

ZPÁTKY 

- Cesta zpátky mě vyšla na 8.000 se společností China Airlines. Odlet byl z Taipei bez 

přestupu do Vídně.  

Očkování 

- Nechala jsem se očkovat proti meningokoku, břišnímu tyfu a žloutence typu A na 

Hornické poliklinice v Ostravě. Očkování se nemuselo nikde dokládat, ale je potřeba si 

ho udělat. Wenzao také vyžaduje vyplnění lékařské zprávy, kde je třeba doložit 

výsledek rentgenu plic, test na syfilis a celkovou zdravotní prohlídku. Může se stát, že 

Vám to odmítne doktor potvrdit z důvodu textu v cizím jazyce. V tomto případě je 

možnost úředního překladu.  

Pojištění 

- Pojištění jsem měla přes Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Univerzita 

vyžaduje splnění určitých limitů, které jsem měla pro jistotu vyšší.  

Vízum 

- Vízum není na Taiwanu potřeba, pokud plánujete cestovat. Máte totiž 90 dní pobytu 

zdarma, které se vám při každém opuštění ostrova zcela obnoví.  
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Studium 

Pro splnění podmínek výměnného pobytu je třeba úspěšně absolvovat tři vámi zvolené 

předměty. Doporučuji zvolit více předmětů, protože se může stát, že nějaký předmět 

neabsolvujete. Podle mě však tohle nenastane, protože je na Taiwanu studium mnohem 

jednodušší než v České republice.  

Chinese community in Southeast Asia 

V tomto předmětu jsem se seznámila s Jihovýchodní Asii a lidech čínského původu žijících 

v jednotlivých zemích. Profesor dokázal zaujmout a jeho hodiny byly vedeny s perfektní 

angličtinou. Zakončení předmětu bylo formou prezentace a testu na doma. Dostali jsme 

otázky, které jsme pak podle vlastních názorů vypracovali a odevzdali na ohodnocení.  

Intercultural Communication: Taiwan image 

Tento předmět je ideální pro studenty, kteří se chtějí dozvědět víc o kultuře Taiwanu. Kurz 

vedla profesorka 吳秋慧. V průběhu semestru jsme se účastnili i školního výletu, který nám 

umožnil poznat kulturní zvyky původních obyvatel Taiwanu. Následně jsme museli doložit 

report a pro absolvování předmětu vymyslet výlet plný kulturních zážitku. Následně pak 

odprezentovat ve čtyřčlenné skupině.  

German culture 

V rámci tohoto předmětu můžete očekávat hodně diskuzí ve dvojicích a poznávání tak 

kultury Taiwanu ve srovnání s kulturou Německa. Učitel je původem z Německa a dost na mě 

zapůsobil svým zájmem o každého ze svých studentů. V tomto předmětu jsem měla i 

prezentaci na téma Česká republika a následně i učila studenty českému jazyku. Ukončení 

předmětu je formou prezentace a testů, které píšete ve spolupráci s někým ze třidy.  

Southeast Asia and Taiwan 

Předmět se zabývá historii Taiwanu a vztahy mezi jednotlivými státy Jihovýchodní Asie. 

Ukončení předmětu je formou pololetního a závěrečného testu.  Tento předmět bych 

z vlastní zkušenosti nedoporučila. Učitel má dost nesrozumitelnou angličtinu a hodiny jsou 

dost nezajímavé.  

 

 

 

 

 



 

Život na Taiwanu 

Ubytování 

Jako způsob ubytování jsem zvolila společně s dalšími studenty UHK v pronájmu. Byli jsme 

ubytování přes Jirku Líbala, která nám poskytl celé třetí patro v rodinném domě. Jednalo se o 

dva sdílené pokoje pro celkový počet šest lidí. Přístup jsme měli do všech sdílených 

místností, a to do kuchyně, obýváku, dvou koupelen a mezipatra se sušákem na prádlo. Bylo 

nám taky poskytnuté parkovací místo na skútr. Za pronájem na půl roku jsem zaplatila                

23. 000,-  a po ukončení pobytu mi byl navrácen deposit 3.000,-. Vzdálenost ubytování od 

univerzity je přibližně 10 minut.  

Stravování 

Stravování na Taiwanu je mnohem jednodušší a hlavně cenově přijatelnější v restauracích. 

Ceny v obyčejných restauracích se pohybují kolem 60-100 TWD. Našim častým místem byli 

podniky, které umožňovali stravování formou bufetu. Měli jste zde na výběr mnoho druhů 

vařené zeleniny, tofu a masa. Každé jídlo však obsahovalo většinou rýži nebo nudle, takže po 

čase budete toho mít už dost. Další možnosti jsou například v obchodech 7/11, Hi-Life nebo 

Family Mart, kde můžete zakoupit tousty, sushi a hotová jídla, která si pak následně můžete 

nechat ohřát. Pokud však máte zájem si uvařit, tak doporučuji na nákup surovin Carrefour.  

Doprava 

 V Kaohsiungu je možnost dopravy metrem, autobusem, Ubrem nebo taxíkem. V mém 

případě jsem využívala skútr. Pronájem byl možno zařídit u Jirky Líbala, který poskytl i 

veškerý servis v případě potřeby. Pronájem skútru jsem platila společně se spolužákem na 

půl roku a celkově nás vyšel na 18.000,-. Benzín je na Taiwanu opravdu levný. Za natankování 

celé nádrže zaplatíte přibližně 120 TWD.  

Cestování  

Z důvodu nezakoupení víza jsem hodně cestovala. V průběhu pobytu jsem navštívila tři země 

v Jihovýchodní Asii, a to: Malajsii, Thajsko, Filipíny. Při každém odletu a příletu mějte 

připravenou letenku ze země a adresu ubytování v dané lokalitě. Na imigračním se to hodně 

řeší a může vám to způsobit zbytečné problémy.  

Kaohsiung má velice dobrou lokalitu a taky své vlastní letiště, takže nemáte problém se 

dostat do různých zemí za v podstatě výhodnou cenu. Většina jednosměrných letenek 

z Taiwanu mě vyšla na 3000,-. V Asii taky ušetříte na jídle a hlavně ubytování. To jsme si 

zařizovali převážně přes AirB&B, ale i kvalitnější hotely šli sehnat za poměrně směšnou cenu.  

 

 



Náklady 

Po sečtení všech útrat jsem za pobyt nechala přibližně 125. 000 ,-. S tím, že některé hlavní 

náklady pokrylo stipendium. Určitě však nemůžete počítat s tím, že to pokryje vše důležité.  

Letenky  

Berlín → Kaohsiung           8.500,-                                     Taipei → Vídeň  8.000,- 

Cestování → 26. 000,- 

Ubytování → 25. 000,-  

Očkování → 3.000,- 

Ostatní→ 45.000,- 

 

Hodnocení 

Tento pobyt byl pro mě velkou zkušeností a přínosem. Určitě bych každému doporučila 

využít tuhle možnost, která umožňuje návštěvu ostrova jako je Taiwan. Z mého pohledu je to 

nejideálnější země na výměnný pobyt v Jihovýchodní Asii. Zcela bezpečná země s hodnými a 

ochotnými lidmi.  

  

 

 

 

                                   


