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Před odjezdem na Taiwan 

Letenky 

Nákup letenek nám zabral opravdu hodně času. Zvážili jsme nespočet možností 

přes různá města, ale nakonec jsme se rozhodli pro let Berlín-Singapur-

Kaohsiung s aerolinkou Scoot (8000 Kč). Zpáteční letenky jsme si koupili až na 

Taiwanu. Byl to přímý let Taipei-Vídeň se společností China Airlines (10 000 Kč). 

Z Taiwanu jsou velmi dobře dostupné letenky na okolní ostrovy, např. 

Japonsko, Filipíny, Malajsie, Indonésie. Takže toho zvládnete opravdu dost 

procestovat a poznat nové země. Já osobně jsem navštívil Kuala Lumpur, Krabi 

a Bangkok v Thajsku, Ho Chi Minh, Cebu a Bohol na Filipínách. 

 

Očkování – Očkování jsme si zařídili v FN Hradec Králové – Centrum očkování a 

cestovní medicíny. Doktoři a doktorky jsou zde velmi milí. Prokonzultují s vámi 

všechna možná zdravotní nebezpečí na vaší cestě a poté se s vámi domluví 

proti čemu se necháte naočkovat. 

Doporučená očkování na Taiwan jsou: Břišní tyfus, žloutenka, menigokok. 

Je třeba se objednat včas dopředu, jelikož budete muset být očkováni na 2x a 

v létě měli navíc vcelku obsazeno. Dále se musíte nechat vystavit mezinárodní 

očkovací průkaz. 

Pojištění – Pojištění jsme sjednali přes internet u pojišťovny ERV, která je 

doporučována UHK. Tarif se jmenuje Sbaleno s batohem do 28 – Svět. Je nutné 

zažádat emailem o zaslání potvrzení pojištění v angličtině. Pojištění mě vyšlo na 

3321 Kč. 

Vízum – Ačkoliv je doporučováno si vízum zařídit, my jsme se obešli bez něho. 

Uplatnili jsme 90denní vízum zdarma po příletu na Taiwan. Do 90 dnů musíte 

Taiwan opustit a po návratu se vám znovu obnoví na dalších 90 dní. V případě, 

že poletíte na Taiwan bez víz, je také doporučováno mít pořízenou letenku ven 

z Taiwanu. Na imigrační kontrole by ji po vás mohli vyžadovat. My jsme to 

vyřešili zakoupením letenky do Kuala Lumpur. Při cestě z Česka, Thajska a Filipín 

po nás žádné letenky nechtěli, nicméně při cestě z Vietnamu po nás chtěli 

letenky už v Ho Chi Minhu a bez nich nás ani nechtěli pustit do letadla. Tak na 

to pozor! 



Mezinárodní řidičský průkaz – Bez skútru se na Taiwanu neobejdete, nebo 

minimálně ne v Kaohsiungu. Proto si zařiďte mezinárodní řidičský průkaz. Stojí 

50 Kč a vystaví vám ho na městském úřadě na počkání.  

 

Studium  

Beginner Mandarin Course – I když se čínsky moc nenaučíte, osobně bych 

tento předmět doporučil. Spoustu hodin jsme se prosmáli a užili si spoustu 

zábavy. Je více skupin, každá vedená jiným učitelem a tak asi hodně záleží na 

tom, jakého učitele dostanete. Naše učitelka Wang Miaoling, byla naprosto 

úžasná a pokud budete mít na výběr, tak určitě doporučuji ji. Dokonce jsme ji 

naučili i pár frází česky, takže když zjistí, že jste češi, tak určitě bude mít velikou 

radost. Kurz není nějak težký a zvládli jsme ho bez nějakého velkého učení. 

Hodně spolužáků se z tohoto předmětu po pár týdnech odhlásili, protože to pro 

ně bylo hodně složité a vůbec jim to nešlo. Nicméně na tomto kurzu jsme byli 3 

češi a nikdo z nás neměl žádné velké problémy. Píší se 2 testy – uprostřed a na 

konci semestru. 

Organization Theory and Management – Předmět vyučovaný sympatickým 

francouzským učitelem Francois, který se vyučuje jednou týdně a je rozdělen to 

tří 50minutových bloků. Kurz je zaměřený na řízení lidí a firem. Část výuky je 

věnována studii různých případů ze života a následné diskuzi. Mě předmět 

osobně moc nebavil, neboť se výklad často měnil v hodiny filozofie. 

K úspěšnému dokončení předmětu je nutné udělat skupinový projekt, který je 

složený z výzkumu a následné prezentace + udělat individuální prezentaci na 

jednu kapitolu dané knihy o managementu. Žádné testy se nepíší. 

International Marketing – Předmět opět vyučovaný panem Francois, tentokrát 

zaměřený na marketing. Opět se probírají takzvané „Case studies“ a diskutuje 

se. Součástí předmětu bylo vytvoření marketingového plánu pro Taiwanskou 

firmu Homebrown a následné prezentaci před jejichž zástupci. Opět je jedna 

individuální prezentace o kapitole z knihy o marketingu. Ani na jeden 

z předmětů se nemusíte učit a ani docházka se nějak extra neřeší. Stačí udělat 

prezentace a předmět máte splněný. 

Ubytování 

Jelikož jsem jel na Taiwan se 3 dalšími spolužáky, zvolili jsme bydlení mimo 

kampus. Ubytovaní nám zprostředkoval bývalý student UHK Jirka Líbal. Nájem 

nás stál na celý semsetr celkově 81 000 Kč. 



 

 

 

Stipenidum, celkové náklady 

Na výjezd jsem obdržel stipendium ve výši 56 000Kč. Celkové náklady 

s návštěvou Vietnamu, Malajsie, Thajska a Filipín odhaduji na 130 000Kč. 

Musíte tedy počítat s poměrně velkou investicí z vlastních zdrojů. 

Závěr 

Výjezd na Taiwan považuji největší životní zkušenost. Taiwan je nádherná země 

se spoustou turistických atrakcí a nádhernou přírodou. Kaohsiung mi přirostl 

k srdci a někdy bych se tam ještě rád určitě podíval. Teplota v Kaohsiungu je 

celoročně vysoká a tak doporučuji na zimní semestr utéct z ČR před zimou. 

Děkuji UHK a NSYSU za tuto příležitost a rozhodně doporučuji každému kdo čte 

tyto řádky, aby se nebál a vydal se na Taiwan, určitě toho nebudete litovat. 


