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1. Základní informace o pobytu 
o Osobní údaje 

 Martin Polreich 

polreichmartin@gmail.com 

+420 774 605 566 

 

o Délka pobytu:  

 4,5 měsíce (17.2.2016 – 30.6.2016) 

´ 
o Vysílající VŠ: 

  Univerzita Hradec Králové 

 

o Kontaktní osoba na vysílající VŠ:  

 Ing. Vendula Pourová 

vendula.pourova@uhk.cz 

+420 493 332 210 

 

o Přijímající VŠ: 

 National Taiwan University of Science and Technology (國立臺灣科技大學) 

 

o Kontaktní osoba na přijímající VŠ: 

 Irene Tai-Lin Ho 

Irene72@mail.ntust.edu.tw 

+886-2-2730-3202 
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2. Příprava pobytu 
 

o Očkování 

Očkování je nejlepší začít zařizovat co nejdříve, jelikož je potřeba mezi jednotlivými 

vakcinacemi dodržet časový rozestup a případě otálení, by nemusel zbýt na vše čas. 

Osobně jsem si všechna očkování nechal provést v Centru pro očkování a cestovní 

medicínu ve FNHK. Zde mi paní doktorka doporučila naočkovat se proti 

meningokoku, břišnímu tyfu, vzteklině a žloutence A + B. Po naočkování je potřeba 

nechat si vydat mezinárodní očkovací průkaz. 

 

Ke studiu na NTUST bylo potřeba nechat si udělat test na HIV a syfilis a rentgen 

hrudníku. Navíc jsem si musel nechat vydat certifikát o výsledcích testu na HIV. 

 

Nakonec jsem si musel u svého praktického lékaře nechat vyplnit potvrzení o 

provedení všech testů a jejich negativních výsledcích a o očkování na určité nemoci 

v dětství. 

 

Celková cena za všechna očkování a vyšetření byla ca. 7 500 Kč. 

 

o Pojištění 

Cestovní pojištění jsem si sjednal u České Pojišťovny. Jednalo se o balíček Student 

s platností 180 dní po celém světě s cenou 4 725 Kč. (26,25 Kč/den). Pojištění  jsem si 

sjednal přes internet, jelikož je to o mnoho levnější než osobně na pobočce. 

 

V následující tabulce můžete vidět sjednané rozsahy pojištění: 

 

o Řidičský průkaz 

O mezinárodní řidičský průkaz jsem si zažádal na magistrátu v místě bydliště. 

K vyřízení je potřeba pasová fotka a 50 Kč. K tomuto řidičskému průkazu je potřeba 

s sebou mít i klasický řidičák z Česka, jelikož ten mezinárodní je bez něho neplatný. 

Během celého pobytu jsme si několikrát půjčovali skútry a někdy po nás řidičák 

požadovali a kopírovali si ho a někdy ne. Nicméně je rozhodně lepší ho s sebou mít. 

 

 



o Letenka 

Letenku jsem si vyřizoval hromadně s ostatními členy naší skupiny (7 osob) přes pana 

Bezoušku, který je již po léta ověřený a je schopen sehnat kombinované jízdenky za 

nejlepší ceny. 

 

Trasa našich letů:  

 Praha – Amsterdam – Bangkok (21 dní) – Taipei 

 Taipei – Peking (12 dní) 

 Šanghaj – Taipei – Frankfurt – Praha 

Cena této letenky byla 21 958 Kč + pojištění storna 550 Kč. Celkem tedy 22 508 Kč. 

o Vízum 

Pro vstup na Taiwan vízum nepotřebujete, jelikož dostanete 90 denní  při příletu a to 

se vám při opuštění země a navrácení prodlouží. Nicméně já jsem si pro jistotu zařídil 

půlroční návštěvnické vízum v České ekonomické a kulturní kanceláři Taipei v Praze. 

Vyřízení víza trvá pár dní a k podání žádosti je potřeba vyplnit přihlášku, přinést zvací 

dopis z univerzity a 2 fotky. Cena za vízum byla 2 273 Kč. 

 

3. Studium na NTUST 
National Taiwan University of Science and Technology je univerzita s kampusem 

v Da’an district v Taipei.  V kampusu je spousta budov s učebnami, kancelářemi a 

laboratořemi. Jsou zde také 2 jídelny se spoustou obchodů. Součástí kampusu je i 

venkovní hřiště, tenisové kurty, běžecká dráha, vnitřní tělocvična a plavecký bazén. 

 

o Ubytování 

Vzhledem k tomu, že koleje pro zahraniční studenty byly v době naší stáže 

v rekonstrukci, museli jsme si sami sehnat ubytování. Nakonec jsme sehnali pokoj, 

kde jsme bydleli ve dvou. Dům se nacházel přibližně 20 minut chůze nebo 10 minut 

na kole od univerzity případně 3 zastávky autobusem. Ubytování jsme si sehnali a 

sjednali přes server Airbnb. Cena za pokoj byla 22 000 NT, což je 11 000 NT na osobu 

– v přepočtu ca. 8 250 Kč/osoba/měsíc. 

 

o Výuka a předměty 

První tři týdny jsou vyhrazeny pro zápis a odzápis předmětů. Anglických programů 

bylo celkem dost a vybrat jsme si mohli i z jiných oddělení univerzity. Jednotlivé 

předměty se učí ve 3 hodinových blocích s 10 minutovými přestávkami mezi každou 

vyučovací hodinou. 

 

 Mandarin Chinese Level 1 

Výuka čínštiny určená pro úplné začátečníky. Způsob výuky mi velice 

vyhovoval a tempo bylo nastavené tak akorát. Naučili jsme se základní fráze 

a gramatiku a také spoustu čínských znaků. V průběhu semestru se píše 

několik úkolů a testů a na konci závěrečná zkouška složená z psané a ústní 

části. 

 

 Mobile Computing 

Předmět o mobilních sítích a technologiích. Jednalo se pravděpodobně o 

nejobtížnější předmět z mnou studovaných. V průběhu semestru jsme dostali 



3 poměrně rozsáhlé úkoly a na konci se psala zkouška z učiva celého 

semestru 

 

 Wireless Communications and Internet of Things Security 

V tomto předmětu jsme se učili především o bezdrátových sítích, topologiích 

a technologiích. Hlavním zaměřením pak bylo především zabezpečení těchto 

sítí. V průběhu semestru se vypracovával úkol a na konci jsme psali zkoušku a 

prezentovali projekt na vybrané téma. 

 

 Computational Photography 

Tento předmět se zabývá digitální fotografií a jejími úpravami. Jedná se o 

poměrně zajímavý předmět, pokud je fotografování vaším koníčkem. 

V průběhu semestru a na konci se vypracovávají praktické projekty a 

prezentují se před třídou. 

 

 English for Science and Technology 

Předmět, který mě bavil ze všech nejvíce. Tento kurz vede rodilý mluvčí a 

jsou zde probírána různá témata, která jsou odborně zaměřená. V průběhu 

celého semestru jsou prezentovány projekty, vytvářené po skupinkách a na 

konci semestru pak každý jednotlivě prezentuje vlastní projekt, ke kterému 

vypracuje i plakát s informacemi o tématu. 

 

o Doprava 

Díky perfektně propracovanému systému metra se dá dostat poměrně rychle a 

pohodlně skoro všude po Taipei a po okolí. Metro zkrátka jezdí skoro všude. Dalšími 

způsoby dopravy jsou autobusy, které jezdí poměrně často a na čas nebo kola, která 

se dají půjčit u stojanů a u jiných vrátit. Je to tedy ideální pro cesty z a do školy. 

 

o Stravování 

Jak jsem již zmínil, v kampusu jsou dvě jídelny, kde je spousta obchůdků s jídlem a dá 

se zde vybrat za poměrně nízké ceny. Mimo univerzitu už jsou ceny znatelně vyšší, 

někdy i 2x až 3x. Nejlepší je ze začátku prozkoumávat okolí bydliště a zkoušet vše 

možné a časem si vybrat oblíbené podniky, kam chodit. S výběrem vám také velmi 

pomohou místní, takže není na škodu chodit na jídlo společně s ostatními studenty 

nebo členy AIA. 

 

4. Finance 
Od školy jsme obdrželi finanční podporu v hodnotě 59 000 Kč. Celkové výdaje jsou závislé na 

kurzu taiwanského dolaru ke koruně. V době naší návštěvy byl kurz přibližně 1 TWD = 0,75 

Kč. Vzhledem k tomu, že jsme ještě před začátkem semestru strávili 3 týdny v Thajsku a 

Kambodže, během semestru navštívili Filipíny a po skončení semestru strávili 2 týdny v Číně, 

celkové výdaje vystoupaly až na 200 000 Kč. Ničeho však nelitujeme a bez jakéhokoliv 

zaváhání, to za to určitě stálo. 

 

 

 

 



5. Závěr 
Celkově hodnotím celou návštěvu Asie velmi pozitivně. Poznal jsem naprosto novou kulturu, 

která je velice zajímavá a naprosto odlišná od té evropské. Získal jsem také spoustu studijních 

zkušeností a procvičil si komunikaci v angličtině. Na závěr bych chtěl ještě zmínit ty, bez 

kterých bych tento zážitek nikdy nemohl zažít. Velké díky patří Univerzitě Hradec Králové a 

všem odpovědným, kteří stojí za tímto partnerstvím s taiwanskými univerzitami. Jmenovitě 

bych chtěl poděkovat paní Ing. Vendule Pourové, která nám před odjezdem vše vysvětlila a 

po celou dobu nám byla plně k dispozici. Velkou podporou pro mě byli také moji rodiče, kteří 

podporovali jak psychicky, tak i finančně a ani bez nich, by to nešlo. 


