
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Taiwanu 
 
 

 
 

Zimní semestr 2019/20 
 

 

 

Osobní údaje 
 

Jméno: Lukáš Rulíšek 

Kontakt: rulisek.luk@seznam.cz 

Studijní obor: Management cestovního ruchu, 2. ročník 

Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

Přijímací instituce: National Sun Yat-Sen University 

Oficiální délka pobytu: 9.9.2018 – 10.1.2019 (4 měsíce) 

Kontaktní osoba UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Kontaktní osoba NSYSU: Hana Ting (nsysuexchange@g-mail.nsysu.edu.tw) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nsysuexchange@g-mail.nsysu.edu.tw


 
 

Příprava pobytu 
 

Očkování  

Očkování jsem absolvoval v Centru očkování a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici 
v Hradci Králové. Nechal jsem se očkovat proti břišnímu tyfu, meningokoku a žloutence. 
Očkování je dobré řešit s dostatečným předstihem. Nechal jsem si zde také vystavit 
mezinárodní očkovací průkaz, který je pro výjezd vyžadován. Očkování vyšlo cca na 3 500 Kč. 
Je však dobré zjistit si podmínky zdravotních pojišťoven pro očkování a možná dostanete od 
pojišťovny nějaký příspěvek. 
 

Vízum  
Co se týká víza, musíte zvážit, jestli plánujete cestovat nebo ne. Na Taiwan můžete vstoupit 
bez víza a obdržíte turistické víza on arrival, která jsou platná po dobu 90 dní. Při vstupu se 
však musíte prokázat letenkou mimo Taiwan. Výrazně doporučuji vždy mít letenku mimo 
Taiwan, protože při vstupní kontrole záleží na koho narazíte. Někdo může letenku mimo 
Taiwan vyžadovat, někdo vás nechá projít bez ní. Každopádně pokud ji nebudete mít, můžete 
si přidělat pořádné starosti.  
 

Pojištění  
Pojištění jsem měl zařízené od společnosti ERV přesně podle podmínek, které vyžaduje škola. 
Pojistka na celou dobu pobytu stála něco okolo 3 300 Kč. Pozor! Škola už nyní neakceptuje 
pojištění od Fio banky, které použilo spoustu předchozích studentů, kteří letěli na Taiwan. 
Nejlacinější a nejspolehlivější varianta je tedy ERV. Vzhledem k tomu, že jsem na Taiwanu 
musel řešit i jednu pojistnou událost, tak mohu potvrdit, že pojišťovna funguje spolehlivě. 

 
Zdravotní prohlídka 
Zdravotní prohlídku, která je vyžadována pro studium na místní univerzitě jsem absolvoval u 
svého praktického lékaře, který mi oznámil, že všechny potřebné dokumenty mi vyplní po 
absolvování všech očkování a rentgenu plic, který jsem absolvoval v nemocnici v Hradci 
Králové. Následné mi praktický lékař vyplnil zbytek dokumentů a celkově jsem za vše zaplatil 
okolo 500 Kč.  
 

Řidičský průkaz 
Mezinárodní řidičský průkaz jsem si nechal vystavit na úřadě za 50,- Kč.  
 

Letenky 
Při kupování letenek máte několik variant. Můžete si dát někde cestou layover a podívat se 
na zajímavá místa po světě nebo můžete letět s jedním přestupem či dokonce i bez 
přestupu. Vše záleží na vás a taky hlavně na datumech a cenách leteckých společností. 



V mém případě jsem pořídil letenku Berlín – Singapur – Singapur – Kaošung za 8 300 Kč. 
Cestu domů jsem pak vyřešil přímým spojením Taipei - Vídeň za 11 700 Kč. 

 

Studium na NSYSU 

Studium obecně 
 
National Sun Yat-Sen univerzita je opravdu krásná škola. Areál, ve kterém se škola nachází, je 
naprosto úžasný. Troufám si říct, že moc škol jako je tahle na světě z hlediska umístění není. 
 
Před začátkem semestru se musíte dostavit na tzv. Orientation day, který vám pomůže 
v orientaci po školním areálu a kde bude spoustu věcí ohledně fungování školy vysvětleno.  
 
Nyní pojďme však přejít k výuce na této univerzitě a k výběru předmětů. Mé osobní 
zkušenosti nejsou stoprocentně pozitivní. Na začátku semestru jsem měl docela velké potíže 
s přihlašováním předmětů. Některé předměty o které jsem měl zájem studovat na místní 
univerzitě a vyplnil jsem je do learning agreementu, jsem po příjezdu na Taiwan zjistil, že se 
přestaly vyučovat. Konkrétně se jednalo o 3 předměty uvedené v learning agreementu, které 
byly zrušeny úplně, další předmět jsem si nemohl zapsat z toho důvodu, že mi neseděl do 
rozvrhu a na další předmět jsem se vůbec nedostal z důvodů kapacity. 
 
Volba předmětů mi přišla poměrně dost chaotická, špatně zorganizovaná a ze strany místní 
školy dostatečně nevysvětlená. Důležitá rada tak zní, prvních 14 dní musíte chodit do všech 
předmětů o které byste měli potencionálně zájem a poté se můžete rozhodnout, zda-li 
předmět chcete studovat či ne. Každopádně buďte připraveni na to, že možnosti nejsou 
neomezené a možná budete muset studovat něco o co bohužel nebudete mít zájem.  
 
Rozhodně ale nedoporučuji studium angličtiny. Profesoři, se kterými jsem se setkal 
v hodinách či v kampusu umí anglicky výborně, co se týká studentů a místních obyvatel, tak 
zde vždy záleží na koho narazíte. Obecně se dá ale říci, že úroveň angličtiny je na Taiwanu 
opravdu špatná.  
 
Jako poslední důležitou věc musíte mít na paměti, že předměty se vyučují ve 3 hodinových 
blocích. Na začátku je to poměrně utrpení, ale rychle se na tento styl člověk zvykne. 
 

Studované předměty 
 
 
Organization theory and management 
 
Tento předmět vyučuje profesor s čínským jménem: Lin Fan. Jedná se však o člověka 
z Francie, jehož jméno je: Dr. François Bouchetoux. Tento profesor žije na Taiwanu již několik 
let a umí výborně anglicky. Ke splnění předmětu musíte splnit mid-term prezentaci, final 
prezentaci + odevzdat esej na 2000 slov na zadané téma. Většinou se pracuje v tomto 
předmětu ve skupinách a opravdu záleží do jaké jste přiděleni skupiny. Já osobně měl velké 



štěstí a byl jsem ve skupině se 3 Italkami a 1 Francouzkou. Všichni pracovali s velkým 
nasazením, nikdy nebyl problém se na něčem domluvit nebo se potkat kvůli projektu po 
škole ve městě. Samozřejmě je vše o lidech a když narazíte na špatnou skupinu, tak se vám 
nemusí spolupracovat tak dobře. V tomto předmětu se probíral management ze všech úhlů 
pohledu, především však ale teorie. První hodina byla vždy věnována teorii nebo nějakému 
problému. Ve druhé hodině jsme pak obdrželi case studies, což byly papíry z praxe o tom, že 
co se probíralo v první hodině má vlastně nějakou souvislost i s reálným využitím v praxi a 
třetí hodina pak byla vždy věnována prezentacím. Jak jsem již psal musíte splnit final 
prezentaci. Ta spočívá v tom, že jsou zadány 3 knihy, které během semestru můžete nebo 
nemusíte číst. Co ale udělat musíte je, že dostanete přidělenou jednu kapitolu a tu musíte 
dát stručně dohromady a před třídou ji odprezentovat. Takto tedy vypadá final prezentace. 
Knihy zadané pro četbu byly zajímavější než věci, které jsme probírali během hodin. 
Docházka se v tomto předmětu samozřejmě zapisuje, není však problém klidně 3 až 4 chybět 
a profesor bude v pohodě. 
 
 
International marketing  
 
Opět předmět vyučovaný profesorem Lin Fan, tedy Dr. François Bouchetoux. Předmět je 
obecně takový zvláštní a to právě díky vyučujícímu. Pro někoho tento vyučující může působit 
poněkud dětinsky a neprofesionálně, někomu však může naprosto vyhovovat. Já osobně sám 
nevím, jestli jsem měl profesora v oblibě nebo ne, byly hodiny, kdy jsem si říkal, o čem to 
sakra mluví a proč odbíhá tak moc od tématu a jaký má předmět vlastně smysl. To samé platí 
pro předmět uvedený výše. Pro splnění předmětu international marketing potřebujete splnit 
mid-term prezentaci, final prezentaci + esej na dané téme opět v rozsahu 2000 slov a k tomu 
ještě svojí vlastní prezentaci na zadané téma. Předmět spočíval v tom, že nás navštívila 
místní firma z města Kaohsiung a dali nám 6 produktů. Byli jsme tedy rozděleni do 6 skupin. 
Každý produkt měl určitě problémy, které se místní firma snaží vyřešit a naše zádání tedy 
bylo, ukázat a pomoct místní firmě v čem je tedy podle našeho názoru problém jejich 
produktů + analyzovat problém, který zadali oni jako firma. Takhle ve wordu to zní zajímavě 
a i v praxi to bylo poměrně zajímavé. Celá tato věc však ztrácí poněkud smysl, když vám 
k tomu firma nedá žádné podklady, jenom vám předají myšlenku, co si myslí, že je s tímto 
produktem špatně. Vy pak bez jakýchkoliv podkladů musíte udělat kvalitní research a 
zdůvodnit, proč je zrovna tohle a tohle špatně. Jenže když neznáte místní trh a jak věci 
fungují pro místní, je to poněkud oříšek. Nacházíte se na Taiwanu, kde je všechno čínsky a i 
některé maličkosti, které v ČR máte vyřešeny za chvíli, tak tady zkrátka nevíte. Např. když si 
chcete třeba koupit telefon na Taiwanu, prostě zkrátka neznáté trh, místní firmy, nemáte 
možnost vlastně ani porovnat nabídky, protože vše je v čínštině. To samé tedy platí pro 
marketing. V tomto smyslu byl tento předmět poněkud těžší. Opět jsem však měl úžasnou 
skupinu, kde všechno fungovalo tak jak má a nakonec se nám podařilo přijít na spoustu 
nápadů, připravit k tomu podklady a vše odprezentovat. Tento projekt se tedy skládá z mid-
term prezentace, která je vlastně o tom – jak se vám vede na tomto projektu. Final 
prezentace je poté před místní firmou, kde musíte odprezentovat celý projekt před nimi. 
Vlastní prezentace je poté opět ze 3 knih, kde každý dostane přidělnou svojí kapitolu, kterou 
musí odprezentovat. Knížky byly opravdu úžasné a ve finále dávaly větší smysl, než celý 
projekt a hodiny teorie od profesora. V tomto případě se však nejednalo moc o teorii. 
Většinou profesor přišel, vyprávěl nám úvodní hodinu nějaké téma z marketingu, častokrát 



se opakoval a hodně odbíhal od tématu. Druhá hodina byla vyhrazená pro prezentace a další 
hodinu nám umožnil pracovat na projektu. Tento předmět je tedy hodně o samostatné práci 
po škole. Předmět obecně hodnotím velmi pozitivně, ne však kvůli místní firmě a práci na 
projektu nebo vyučijícímu, ale díky externím materiálům v podobě právě knih. Věřím, že 
v budoucnu se ještě k některé knize vrátím. 
 
 
 
Beginner mandarin course 
 
Čínština. Co k tomuto předmětu tak napsat. Spoustu práce, dřiny, zároveň zábavy, ale i 
nervů. Těžko soudit tento předmět. Každý jsme individuální a čínština zkrátka ne každému 
sedne. Předmět byl vyučovaný velmi mladou profesourkou jménem Wang Miaoling, která 
byla velmi milá, vstřícná, zábavná.  Osobně doporčuji vyzkoušet a poté se rozhodnout, jestli 
chcete v předmětu pokračovat. Já osobně jsem předmět absolvoval celý a chvílemi jsem se 
s ním trápil, chvílemi to byla opravdu zábava. Podstatná věc však je to, že v každodenním 
životě na Taiwanu vám předmět moc nepomůže. Sylabus tohoto předmětu je stavěný pro 
lidi, kteří chtějí strávit na Taiwanu nebo v Číně více než 1 rok a ne pouze semestr. Občas se 
tedy budete učit věci, u kterých si budete říkat, sakra proč se učím tuhle větu, když neumím 
popřát ani dobrou chuť? Ke splnění předmětu určitě musítě hlídat docházku, připravovat se 
doma, napsat několik menších testů a absolvovat velký mid-term test a final test. Mid-term a 
final se poté skládají z několik částí. Poslech,doplňování do vět, gramatika, mluvení. Určitě se 
ale dá předmět zvládnout. 
 
 

Život na Taiwanu 

Ubytování 
V případě ubytování máte pouze dvě možnosti. Buď koleje nebo soukromé ubytování. 
V mém případě jsem se rozhodl pro soukromé ubytování. Bydlení nám zprostředkoval bývalý 
student UHK Jiří Líbal. Dokonce se nám povedlo, že jsme bydleli přímo s ním a jeho asijskou 
přítelkyní u nich na bytě. (na Taiwan jsem vycestoval se skupinou kamarádů ze školy)  
Za ubytování jsme zaplatili 20 000 Kč na osobu + 1 000 Kč energie. Částka je samozřejmě 
vyšší, než co zaplatíte na kolejích, ale nejedná se však o nic závratného. Koleje podle 
informací od spolužáků vyšly na cca 17 000 Kč. Bydlení na bytě má své vlastní výhody a 
nevýhody stejně tak jako bydlení na koleji. Je na vás, co si zvolíte. Já osobně jsem byl 
spokojený s ubytováním na bytě a jsem rád, že se nám podařilo vidět na vlastní oči život 
místní taiwanky + díky akcím se nám podařilo navázat super kontakt se spolužáky. Pokud 
ovšem neplánujete chodit moc na akce, tak bych doporučil ubytování na kolejích. 
Navazování kontaktů když bydlíte ve městě je přeci jen o něco těžší a školní kontakt někdy 
nestačí. 

Strava 
Se stravováním na Taiwanu je to velmi jednoduché. Venku. Všichni prostě jedí venku. Říká 
se, že jedna polovina Taiwanu vaří pro tu druhou polovinu. Naprosto v tomhle souhlasím. Za 
celý pobyt jsem osobně nevařil ani jednou a teď zpětně mi to přijde neuvěřitelné. Na 
Taiwanu je to však naprosto normální. Jediný den, kdy můžete mít trochu s jídlem problém je 



neděle. Spoustu pouličních restaurací i těch lepších mají zkrátka v neděli zavřeno. Uber eats 
a Food Panda však jezdí i v neděli, takže se nemusíte bát, že zůstanete o hladu. Vaření se na 
Taiwanu však moc nevyplatí. Některé potraviny, které v Česku běžně používáme jsou dost 
drahé a když si vezmete, že musíte jet do krámu, nakoupit a pak ještě jídlo připravit, tak se 
vám prostě vyplatí chovat se jako místní a jíst tam, kde jedí místní. Musíte si však dát pozor 
na rozpočet. Snadno se vám tady stane, že tím jak jíte venku, tak si ani neuvědomíte, kolik za 
to jídlo a pití denně utratíte. Doporučuji stanovit denní částku, kterou nepřesahujte, tak 
budete mít rozpočet pod kontrolou. Důležitá poznámka je, že na Taiwanu není pitná voda. 
Vodu si musíte kupovat stejně jako jídlo a za těch 4 až 5 měsíců vás ta voda také na něco 
vyjde. 
 

Doprava 
Po celou dobu pobytu jsem používal skútr, který jsem si pronajal přes tuto firmu. 
http://www.scooters-kaohsiung.tw/ 
S Luisem jsem během pobytu neměl sebemenší problém a můžu tak jedině doporučit. Cena 
půjčení motorky i s depozitem na 4 měsíce byla 12 000 TWD.  
 

Sim karta 
Po celou dobu pobytu jsem používal Sim kartu od společnosti Chunghwa Telecom. 
První tři měsíce jsem používal předplacenou kartu určenou pro 3 měsíční používaní s 250 GB 
dat + nějaké neomezené minuty a sms. Mohu jednoznačně doporučit. I když se vám povede 
vyčerpat 250 GB dat, internet se vám nevypne, ale pouze zpomalí a můžete na něm dál 
klidně i sledovat filmy. Na zbývající měsíc jsem opět zašel do Chunghwa Telecom a tentokrát 
si zařídil sim kartu pouze na data do konce pobytu. Jednoznačně můžu doporučit. 
 

Cestování 
 
Během pobytu se mi podařilo vycestovat na 3 dny do Kuala Lumpur, na 7 dní do Thajska 
(Krabi + Bangkok) a na 2 dny jsem měl možnost navštívit Vietnam – Ho chi Min city. Cestou 
na Taiwan si můžete udělat zastávku např. v Singapuru nebo právě v Bangkoku, což jsou 
ideální varianty. Určitě se vám může podařit cestovat daleko více, než jsem cestoval já. 
V mém případě však nešlo o první návštěvu Asie, proto jsem se rozhodl cestovat takto.  
Z Taiwanu můžete cestovat za pár korun prakticky kamkoliv. Hlavní jsou 3 letiště. 
Samozřejmě jako první Taipei – konkrétně město Taoyuan, které se nachází hned pod 
hlavním městem a je zde největší letiště, dále pak Taichung, odkud lítají levné lety např. do 
Číny a Hong Kongu obzvlášť a poté místní letišti v Kaohsiungu. Odtud se dá dostat velmi 
levně např. na Filipíny. Několik mých kamarádů právě např. variantu Kaohsiung – Filipíny 
využili. Určitě se vám vyplatí vždy porovnat všechny letiště a jestliže se bude jednat o vaší 
první návštěvu Asie, tak si můžete vybrat prakticky jakoukoliv zemi. Taiwan má úžasné 
umístění z hlediska Asie. 
 
 
 
 
 

http://www.scooters-kaohsiung.tw/


Finance 

 
Celý pobyt vyšel zhruba na 125 000 Kč. Finanční příspěvek od školy činil 56 000 Kč. Zbytek 
hrazen z mých vlastních úspor a finanční podpory od rodiny. 
 
Musíte mít na paměti, že největší náklady vypadjí zhruba takto:  

- 20 000 Kč letenky tam i zpět 
- 20 000 Kč ubytování 
- 10 000 Kč motorka + benzín 
- 5 000 Kč pojištění + očkování 

 
Což dohromady dává 55 000 Kč a to je již skoro kompletní částka, kterou škola přispívá. 
Uvnitř není započítané jídlo, veškeré poplatky, které kde budete platit, cestování, zábava a 
samozřejmě chyby, kterých se na cestě dopustíte.  
 

Závěr 
 
Závěrem bych rád řekl, že od studia v Asii by člověk neměl moc očekávat z hlediska vzdělání. 
Určitě nějakým způsobem vás tento „Erasmus“ v Asii posune směrem kupředu, ale spíše po 
té lidské stránce než po té vzdělávací. Jestliže si přejete vycestovat výhradně kvůli studiu, 
zvolte raději nějaké evropské město – např. Madrid. Exchange v Asii vám podle mého názoru 
dá hrozně moc z hlediska kulturních odlišností a žití v podstatě na druhém konci světa. 
Zážitků budete mít hrozně moc, spoustu příjemných i nepříjemných věcí se vám přihodí, ale 
vše tak nějak na konci celého exchange programu dává smysl a určitě vás to posune směrem 
kupředu. Hodněkrát během pobytu budete muset vystoupit ze své komfortní zóny, a proto 
doporučuji každému vyjet na exchange program mimo Evropu. Budete pak spoustu věcí 
vnímat úplně jiným úhlem pohledu, budete si vážit i těch největších maličkostí a hlavně 
poznáte, jak úžasný život máme u nás v Evropě, přestože Taiwan je jedno z nejúžasnějších 
míst v Asii. Moje závěrečná myšlenka zní takto: vycestovat na dovolenou do Asie můžete 
kdykoliv. Žít však delší dobu na jenom místě v Asii se vám nemusí v budoucnu podařit. Pokud 
se cítíte, že byste rádi na zahraniční exchange vyjeli, běžte do toho! Nebudete litovat.  
 

 
Děkuji za pozornost.  
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