
Závěrečná zpráva z výměnného pobytu na NSYSU 

Osobní údaje 
jméno, příjmení: Jakub Minařík 

email: jakub.minarik@uhk.cz 

obor, ročník: AI2, 4 

délka pobytu: 1 semestr (4 měsíce) 

vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

přijímající instituce: National Sun Yat-sen University 

TL;DR 

Pokud uvažujete nad zahraničním pobytem, přestaňte uvažovat a jeďte! A pokud si ho chcete užít, 

jeďte na NSYSU. Můžu vám zaručit, že to bude něco, na co budete vzpomínat do konce života. 

Kampus plný exchange studentů, jihozápadní Asie jako na dlani, z koleje na pláž za 2 minuty, teplo 

celý rok,… 

Příprava k pobytu 

Víza 

Vízum jsem si před cestou nezařizoval, protože mezi Českou republikou a Tchaj-wanen je platná 

dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. (zdroj: http://www.mzv.cz) Stačí tedy každých 90 

dní opustit Taiwan. Je však nutné mít vždy při návratu již koupenou další letenku z Taiwanu (2x ji po 

mně chtěli na imigračním ukázat). Pokud si vízum nezařídíte, doporučuji žádným úředníkům neříkat, 

že máte v plánu studovat, protože se to údajně bez víza nesmí. 

Očkování 

Mezi základní očkování, která se doporučují pro cesty do jižní a jihovýchodní Asie patří očkování proti 

žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, tetanu, vzteklině a meningokokovi. Potřebná očkování mě vyšla 

na zhruba 5 000 Kč. S očkováním nečekejte na poslední chvíli, protože mezi jednotlivými dávkami je 

nutný určitý odstup. 

Ostatní 

Cestovní pojištění jsem si zařídil u VZP a na 5 měsíců vyšlo zhruba na 4500 Kč. Mezinárodní řidičský 

průkaz vyjde na 50 Kč. Dále je nutné vyplnit nespočet formulářů pro NSYSU. Mám pocit, že na této 

škole patří byrokracie mezi oblíbené kratochvíle. 

Průběh 

Po příjezdu 

Doporučuji příjezd naplánovat co, budete tak mít dostatek času zařídit vše potřebné. Hned prví den 

(pokud nechcete spát na dřevě) vás čeká návštěva IKEA. Na pokojích totiž nejsou matrace. Dále je 

nutné v prvních dnech oběhat různé kanceláře po škole a posbírat asi 8 razítek. Také si musíte 

správně zapsat předměty ve školním IS, který vypadá jako z roku 2005. 



Doprava 

Doprava je na Taiwanu poměrně zajímavá. Je možné se téměř kamkoliv dostat vlakem či autobusem 

a po městě jezdit MHD. To je ale nudné a zdlouhavé, takže doporučuji jezdit na skútru tak, jak to dělá 

80% Tchajwanců a 100% obyvatel Kaohsiungu. Půjčit si ho můžete u Louis Scooter Rent nebo 555 

Scooter Rent. Stojí zhruba 2500 TWD měsíčně. Je však třeba myslet na to, že Tchajwanci (a obyvatelé 

Kaohsiungu obzvlášť!) jsou opravdu otřesní řidiči. Každá cesta po městě se pro vás tak stane závodem 

s nespočtem dalších skútrů a bojem o holý život. Doporučuji. 

Ubytování, kampus 

Je možné využít nabídky bydlení v hotelu. Tato možnost je mnohem více komfortní a rozhodně ji 

nedoporučuji. Nebudete totiž součástí života v kampusu, který je tak trochu městem ve městě. 

V kampusu máte mnohem větší možnost se seznámit s ostatními studenty a prostě nejste mimo dění. 

Koleje nejsou kdovíjaký luxus. Bydlení na nich stálo zhruba 18 000 TWD za semestr. Pokoje jsou po 

dvou a k dispozici máte postel, pár úložných prostor a stůl. Nikdy však nebudete sami, protože 

společnost vám budou dělat mravenci, švábi, myši a krysy. 

V kampusu se nachází minimálně 3 „convenience stores“. Tento druh obchodů, jemuž kralují 7-

Eleven a Family Mart, je na Taiwanu k vidění na každém rohu… doslova. A je to skvělá věc. Velice 

rychle si zvyknete na to, že i ve 4 hodiny ráno si můžete kdekoliv ve městě dojít na záchod, vybrat 

z bankomatu nebo si koupit teplé jídlo či studené pivo (doporučuji japonský Kirin Ichiban či lokální 

Tsingtao). 

Další kapitolou v kampusu jsou všudypřítomné opice. Je třeba si na ně zvyknout a myslet na to, že 

pokud si ponesete nějaké jídlo viditelně v ruce, téměř jistě se vás o něj pokusí připravit. Dodnes 

smutně vzpomínám na ty dva sendviče, které jsem si chtěl sníst ráno cestou na výuku, ale cestou mě 

o ně připravil hladový alfa samec. 

Kampus také nabízí nespočet možností sportovního vyžití: atletický okruh, posilovnu, bazén, 

volejbalová, basketbalová, badmintonová, fotbalová, pingpongová hřiště a mnoho dalšího.  

Doporučuji se přidat do Dragon Boat týmu, který každý rok vzniká ze zahraničních studentů. Ne 

proto, že bych byl vášnivým milovníkem pádlování… ale je to další možnost poznat zajímavé lidi a 

začlenit se. A navíc závěrečná soutěž byla opravdu zážitek. 

Strava 

V kampusu se nachází dvě hlavní restaurační zařízení. Jídlo vyjde zhruba na 50 až 100 TWD a kvalitou 

se téměř vyrovná restauracím ve městě. Možnosti jsou zde však velmi omezené. Tchajwanci 

rozhodně nepatří mezi špičkové kuchaře. Doma téměř nevaří, což má za následek velké možnosti 

stravování ve městě. Jídlo je o něco levnější než u nás. Za sebe musím říct, že mi tchajwanská 

kuchyně nevyhovuje, přijde mi málo výrazná a rychle se přejí. Často jsem proto volil stravování 

v restauracích v západnějším stylu, které jsou však trochu dražší. 

Pokud jste opravdu vášniví kuchaři a fajnšmekři, můžete využít kuchyní na kolejích a vařit si vlastní 

jídlo. V některých patrech jsou dokonce i vařiče! 

Studium 

Jako student AI jsem měl výběr předmětů velmi omezený. Pro studenty ostatních oborů je však výběr 

poměrně pestrý. Do školy jsem chodil 3 dny v týdnu. V úterý a ve čtvrtek jen na čínštinu a ve středu 



dopoledne na Basic Yachting a odpoledne na Advanced Compilers a Python and Machine learning 

algorithms. Poslední dva zmíněné nemohu nijak zvlášť doporučit. 

Doporučuji si zapsat základní kurz Čínštiny, který škola zahraničním studentům nabízí. Výuka 

probíhala v úterý a čtvrtek vždy 2 hodiny. Lekce byly zábavné a dobře strukturované pro začátečníky. 

Dále doporučuji Basic Yachting. Lekce jachtingu, windsurfingu a surfingu probíhají přímo na 

kampusové pláži a bylo by extrémně hloupé se jich neúčastnit. 

Náklady 

Celkové náklady se vyšplhaly přes 200 000 Kč. V tom je zahrnuto cestování po Taiwanu a návštěva Srí 

Lanky, Filipín, Tokia, Hong Kongu a Vietnamu. Také poměrně dost zbytečného utrácení a pokut za 

parkování. Největší fixní výdaje shrnuje následující tabulka. 

Letenky cca 45 000 Kč 

Skútr 7 5000 Kč 

Ubytování na koleji a návštěva IKEA cca 17 000 Kč 

SIM cca 2 000 Kč 

Očkování 5 000 Kč 

Pojištění 4 500 Kč 

 

UHK mi na tuto cestu poskytla 56 000 Kč, za což jí srdečně děkuji. <3 Zbytek jsem si hradil ze svého, 

což trošku zabolelo. 

Závěr 

Semestr na NSYSU byl pro mne opravdu skvělým zážitkem. A to zejména díky tomu, že Taiwan je 

krásná země se skvělým podnebím a také díky skvělé partě lidí ze všech koutů světa, které jsem mohl 

být součástí a která byla rozhodnutá si ten semestr užít naplno. 


