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1. Osobní údaje 
 

Jméno, příjmení: Jan Rutrle 

E-mail: honzarutrle18@gmail.com 

Obor, ročník: MCR, 2. Ročník 

Délka pobytu: 5 měsíců 

Vysílající univerzita: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Kontaktní osoba: Monika Hebková 

Přijímající univerzita: Wenzao Ursuline University of Languages 

Kontaktní osoba: Judy Yang 

 

2.  Příprava pobytu 
 
Letenka : Zakoupil jsem jednosměrnou z Berlína přes Singapur, přímo do Kaohsiungu za 
přibližně 8500kč. Zpáteční letenku jsem zakoupil z Taipei přímým letem do Vídně za 8000 kč.  
  
Pojištění : Pojištění jsem měl zařízené od společnosti ERV, plus navíc ještě cestovní pojištění 
k platební kartě od Fio banky. 
 
Očkování : Kdo ještě před tímto pobytem necestoval, doporučuji nepodcenit. Je lepší řešit 
očkování včas, klidně i 3 měsíce předem, protože je potřeba naočkovat žloutenky, břišní 
tyfus atd.. 
 
Vízum: Vízum jsem si nezařídil, jelikož jsme ho nakonec vůbec nepotřebovali. Za cenu víza je 
jednodušší možností v průběhu studia vycestovat mimo Taiwan, čímž lze prodloužit 
povolenou délku pobytu na Taiwanu o dalších 90 bez nutnosti zařizovat vízum, což jsme také 
udělali. 
 
Mezinárodní řidičský průkaz: Mezinárodní řidičský průkaz jsem si zařizoval ještě před 
odjezdem. Je o něj nutno požádat na úřadu na odboru dopravy.  Průkaz stojí 50 Kč a 
vystavení je na počkaní do 5 minut. 
 

3. Pobyt 

 

Pobyt jsme měli zařízený u Jiřího Líbala, bydlel jsem zde ve vrchním patře domu s dalšími 
třemi spolužáky. Cenově to vyšlo jen o něco málo dražší než bydlení na kolejích a jelikož 
koleje měly nastavenou večerku, rozhodně doporučuji sehnat si vlastní bydlení. Jiří Líbal nám 
zapůjčil i skútr, bez kterého jsme se zde neobešli a používali jsme ho každý den – je to 
nejlepší prostředek dopravy na kratší vzdálenosti po celém ostrově. Nejjednodušší způsob 



k internetovému připojení je zakoupit sim kartu s neomezenými daty za přibližně 1500kč na 
3 měsíce, fungují bez problému. 

Co se týče stravování, ačkoliv jsme si párkrát uvařili, protože se místní jídlo hodně opakuje, je 
lepší kupovat si jídlo v místních restauracích, které jsou na každém rohu. Jídlo je většinou 
rychle hotové, chutné a relativně levně (do 100kč), pokud však chcete evropské nebo 
americké jídlo, zaplatíte téměř pokaždé přes 200kč.  

Na Taiwanu je skoro celý rok přes 20 stupňů Celsia, tudíž nedoporučuji zbytečně tahat velké 
množství teplého oblečení, pokud však nebudete podnikat výlety na skútru. 

 

4. Cestování 

 

Jak už bylo zmíněno, vízum jsme nepotřebovali kupovat, protože pokud opustíte Taiwan, tak 
se vám při návratu obnoví zadarmo pobyt na dalších 90 dní. Je ale lepší mít při příletu již 
zakoupenou letenku mimo Taiwan, aby vás sem vůbec pustili – často se na to ptají. To jsme 
také udělali a před příletem jsme si zakoupili letenku do Malajsie a Thajska. Dále jsme ještě 
navštívili Filipíny. 

Pobyt v Kaohsiungu má obrovskou výhodu, že je to odsud relativně blízko kamkoliv 
do Jihovýchodní Asie a letenky jsou často opravdu levné. Například zpáteční letenku do 
Malajsie nebo Filipín seženete do 3000kč, takže cestovat po Asii se vyplatí. Navíc ve většině 
asijských zemí je to o dost levnější než na Taiwanu a tak ušetříte za jídlo, ubytování, i na 
vstupech. Asie je opravdu krásná a většinou jsou zde i lidé velmi ochotní a milí, takže se 
vyplatí někam se podívat. 

K cestování na Taiwanu jsme používali nejvíce zapůjčený skútr, nebo potom rychlovlak 
z Kaohsiungu do Taipei. 

 

 

5. Studium 

 

Ačkoliv jsme byli výměnní studenti, učitelé na to nebrali ohledy a brali nás jako ostatní 
Taiwanské studenty. To však není vůbec problém, protože i tak je studium o mnoho lehčí než 
v ČR. Vybral jsem si 4 předměty. Všechny byly vyučované v angličtině. V případě nějakého 
nedorozumění ohledně výběru předmětů nebo čehokoliv ohledně studia jsme se obrátili na 
kancelář SOSA, která nám vždycky vyšla vstříc a všechno se rychle vyřešilo bez problému. 

Učitelé jsou nadšení, když mají ve své třídě studenty z Evropy, protože zpravidla nejsme tak 
stydliví jako Taiwanci a rozvede se tak při hodině nějaká diskuze. Velmi často nás učitelé 
zapojovali do výuky, aby se něco dozvěděli o evropské kultuře, což zahrnovalo i pár 
prezentací o České Republice. 

 



German Culture 

Tento předmět byl vyučován učitelem, který pochází z Německa. Učili jsme se jak německý 
jazyk, tak celkově o Německu. Často jsme připravovali prezentace na určité téma o Německu 
a psali jsme mnoho testů, které však byly jednoduché a mohli jsme si informace vyhledat na 
internetu. Většinou jsme při hodině pracovali ve dvojicích, abychom mluvili pokaždé s někým 
jiným. Bohužel neumím čínsky a ostatní studenti měli problém s angličtinou a navíc se hodně 
styděli, takže jsme si moc nepopovídali. 

 

Intercultural Communication: Taiwan Image 

Polovina studentů na tomto předmětu byli výměnní studenti z Evropy, protože tento 
předmět měl za cíl naučit nás o Taiwanské kultuře, původním životě a celkově životě na 
Taiwanu. Vyučován byl učitelkou, která strávila několik let v USA, takže angličtina nebyla 
problém, navíc se aktivně zapojovala do společenských akcí pořádaných původními obyvateli 
Taiwanu, takže o tématu věděla opravdu mnoho. Podmínkou splnění předmětu byl i výlet do 
hor do národního parku pro původní obyvatele. Ke splnění předmětu jsme museli tvořit 
skupiny a psát zpětné vazby na určitá témata. Hlavním projektem bylo utvoření skupiny po 4 
studentech a naplánování výletu po Taiwanu s kulturním vyžitím pro 15-20 osob a jeho 
následná prezentace. 

 

 

Chinese Community in Southeast Asia 

Pro mě nejzajímavější předmět, který vyučoval profesor s perfektní angličtinou. Pojednával o 
lidech čínského původu, žijících v Jihovýchodní Asii. Každý týden jsme mluvili o jedné ze zemí 
Jihovýchodní Asie, zajímavostech a spojitostech s ostatními státy a čínskými obyvateli, kteří 
zde žijí. Díky tomuto předmětu jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí o Asii a jednotlivých 
státech. Podmínkou splnění byla prezentace na jeden z problémů Asijských států + pololetní 
a závěrečný test. 

 

Taiwan and Southeast Asia 

Jako čtvrtý předmět jsem si vybral ten, který popsal historii Taiwanu a celkové postavení 
Taiwanu vůči ostatním státům v Jihovýchodní Asii a celému světu. Podrobně jsme probrali 
politické, ekonomické a mezilidské vztahy Taiwanu s ostatními zeměmi. Jediným mínusem 
tohoto předmětu bylo, že přednášející učitel měl bohužel problém s angličtinou, a tak bylo 
často těžké rozumět jeho výslovnosti nebo měl problém vysvětlit, co se snažil říct. Tento 
předmět jsme zakončili pololetním a závěrečným testem. 

 

6. Náklady 

Celkové náklady vyšly přibližně na 125 000Kč 



 

Letenky Taiwan a zpět – 16 500 Kč 

Cestování – 25 000 Kč 

Ubytování – 25 000 Kč 

Zapůjčení skútru – 10 000 Kč 

Pojištění a očkování – 5 000Kč 

Strava,telefon, výlety, zábava atd.. -  +- 40 000 Kč 

 

7. Celkové hodnocení 

 

Tento pobyt byl rozhodně obrovská zkušenost, dozvěděl jsem se spoustu nových věcí o Asii, 

zažil mnoho zážitků a nabral nové zkušenosti. Doporučuji každému vycestovat a vidět zbytek 

světa na vlastní oči, navíc když Univerzita na pobyt přispěje. Taiwanci, se kterými jsem se 

setkal byli milí a ochotní a Taiwan je sám o sobě velmi bezpečné místo s vysokými životními 

standarty. Ostatní země Jihovýchodní Asie tak ekonomicky vyspělé sice nejsou, za to vše ale 

vynahradí nádhernou přírodou a památkami. Studium na Wenzau je dobrou zkušeností, 

škola je moderní a zaměstnanci školy nám vždy rádi se vším pomohli. Studium zde není velmi 

náročné a navíc jsem potkali mnoho nových přátel z různých koutů světa. Až na pár 

smolných návštěv nemocnic jsem se nesetkal s nějakou vyloženě nepříjemnou situací a za 

tento pobyt jsem velmi vděčný. 


