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1. Osobní údaje
Jméno a příjmení: Michal Rýznar
Email: ryznar.michal@email.cz
Délka pobytu: 6. 9. 2016 – 17. 2. 2017
Kontaktní osoba na vysílající VŠ: Bc. Vendula Pourová, později Monika Hebková
Kontaktní osoba na přijímající VŠ: Leila Chang
2. Příprava pobytu, studium na přijímací škole
Na výběrové řízení jsme dorazili pouze dva studenti FIM, pravděpodobně z důvodu, že se jednalo
o první výjezd na Taiwan v zimním semestru. Později druhý student z výběru odstoupil a tak jsem zůstal
sám. Osobně jsem měl také pochybnosti a představa pobytu v úplně cizí zemi bez nikoho známého mě
trochu znervózňovala. Naštěstí jsem se po rozhovoru s Bc. Pourovou rozhodl vyjet sám za sebe, čehož
nikdy nebudu litovat. Vzal jsem na sebe roli průzkumníka (resp. pokusného králíka) a vytyčil si jasný cíl:
přežít a zmapovat průběh studia na škole NSYSU v období zimního semestru, aby budoucí studenti
FIM mohli vycestovat beze strachu a plni sebejistoty.
Co se týče zařizování před odjezdem, zůstává vše při starém scénáři. Postup i řešení jsem volil
podle osvědčených rad od studentů z minulých let.
 Letenky od pana Bezoušky: Praha – Londýn - Hong Kong – Taipei, cena: 17 500 kč. Jako
cílové letiště jsem si zvolil Taipei, jelikož tam mám kamarády, s kterými jsem se seznámil na
hodinách AJ konverzace J. White. Nicméně je možné letět i přímo do Kaohsiungu. V Taipei
jsem strávil 4 dny a poté se vysokorychlostním vlakem odebral do Kaohsiungu.
 Pojištění od FIO banky: Musíte si předem zřídit účet. Pobočka je v HK a vyřízení trvá max 2
týdny. Nezapomeňte si vyžádat potvrzení o pojištění v Aj. Platil jsem měsíčně kolem 80 kč.
 Očkování spolu s HIV testováním ve Fakultní nemocnici v HK. Nechal jsem si naočkovat jen
povinný břišní tyfus (1000 kč), neboť žloutenku A, B už jsem měl z dřívějška. Ohledně očkování
proti vzteklině tu mám jednu story: Ke konci semestru mě pokousal kamarádův pes. Nebylo to
nic vážného, pár ran na prstech. Druhý den jsem šel k veterinářovi, který mi celkem v klidu
sdělil, že Taiwan je rabies-free (bez výskytu vztekliny) už nějakých 5 let. Přesto mi bylo
doporučeno alespoň navštívit lékaře, který by mi pravděpodobně naočkoval tetanovku. Já jsem
však druhý den odlétal do Japonska, takže jsem se bez návštěvy obešel. Tímto bych nechtěl
nic zlehčovat. V případě, že byste byli pokousáni divokým psem nebo opicí, kterých je btw
v campusu plno (jak psů, tak opic), nemáte ani jinou možnost než jdít za lékářem. Jen jsem
chtěl říct, že kdyby se něco takového stalo vám, nemá cenu panikařit a zbytečně se stresovat.
 Mezinárodní řidičák se zařizuje na městském úřadě v místě vašeho bydliště. Je dobrý ho mít,
ale asi jen pro pocit vaší jistoty. Studenti, co se z Tw vrátili, by mi asi dali za pravdu, že po
řidičáku se tam nikdo moc nepídí. Jednoho mého kamaráda policista náhodně zastavil, ale při
zjištění, že neumí ani slovo čínsky, ho hned zase pustil. Jiná věc je, pokud způsobíte nějakou
dopravní nehodu, pak by byl asi problém. Jinak na skútry doporučuju Louise (pozdravujte ho
od Michala z ČR, třeba vám dá slevu :-D). Na začátku každého semestru čeká na
studenty blízko kolejí a nabízí skútry. Na 4 měsíce v přepočtu za 8 tis. Kč. Servis v ceně, 3x
jsem u něj byl s výměnnou oleje, vždy bez problému. Navíc neustále je online na Messengeru,
a reaguje okamžitě. S každým problémem se skútrem pomůže.
 Vízum v Taipeiské hospodářské kanceláři v Praze. Zařídil jsem si Multiple-Entry visitor visa a
platil jsem za něj asi 2 tis. Kč. Změna oproti minulým let, kdy byl zdarma. Když nad tím tak
přemýšlím, tak vízum není tak úplně nutné. Při každém vstupu na TW vám běží 90 denní lhůta
legálního pobytu, pak musíte vycestovat, ale při návratu vám opět lhůtu prodlouží o 90 dnů.

Studium
Studium na NSYSU bylo poměrně nenáročné, pokud nemáte problém s angličtinou. Ke splnění
předmětu postačila většinou docházka a vytvoření několik prezentací, případně seminárek. S učiteli
se dá navíc na všem domluvit a vždy se snaží vyjít vstříc. Požadavky UHK byly splnění 3 předmětů.
Mimochodem oproti požadavkům na studenty z jiných zahraničních škol jsou ty naše nesrovnatelně
snazší. Takže nebyl problém je splnit. Moje konkrétní předměty byly:
 Cross Cultural Management – předmět zabývající se obchodováním mezi zeměmi
s odlišnými kulturami atd. Celkem zábava, učitelka Heidi Chang je energická a mluví
perfektně anglicky. Vyučování probíhá ve tříhodinových blocích. První dvě hodiny je
prezentace a potom se většinou diskutovalo. Ke splnění stačilo odprezentovat dvě témata.
Já měl např. „Doing bussiness in Asia countries“ a pak větší závěrečná prezentace na téma
nadnárodní korporace + odevzdání final paper (něco jako seminárka). Já si zvolil „Škoda
auto, a.s.“
 Business English and Communication – předmět byl veden učitelem z Austrálie, který
se studenty hovořil přes virtuální rozhraní. Viděli jsme ho, slyšeli jsme ho, ale zřídka kdy
mu věnovali pozornost, protože se většinou snažil komunikovat s místními studenty.
Zahraničních studentů se ptal většinou jen na složitější otázky. Předmět zahrnoval mid term
a final exam.
 Basic Yachting - Učitel nemluvil moc dobře anglicky, ale to ničemu nevadilo. Většinou
jsme se jen plácali v moři.
 Chinese class – výuka čínštiny probíhala dvakrát týdně po dvou hodinách. Zkouška
v půlce a na konci semestru. Nebylo to nic těžkého, dalo se to v klidu nastudovat. Já jsem
měl navíc kurz čínštiny již na UHK, takže první polovina semestru bylo jen opakování.
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
Já jsem zvolil ubytování na kolejích. Osobně bych to také všem doporučil, jelikož jste neustále
v kontaktu se skvělou partou lidí, která chce neustále něco podnikat. Také vás to nutí aktivně používat
angličtinu, což je přeci jeden z hlavních cílů studijního pobytu. Za koleje jsem platil v přepočtu něco kolem
14 tis. za 4 měsíce + 1000 kč elektřina. Jedna z výhod studia na Taiwanu v zimním semestru je, že nemusíte
platit tolik za klimatizaci. Tu jsme se spolubydlícím využívali jen první dva měsíce, pak jí již nebyla třeba,
jelikož se teplota během noci pohybovala kolem příjemných 25 ℃.
Stravovali jsme se nejčastěji ve městě, kde je nepřeberné množství malých restaurací. Obyčejná rýže
s masem, což bylo mým nejčastějším pokrmem, se pohybuje kolem 50 kč. V kampusu se nacházejí dvě
kantýny. Každá obsahuje bufet, ve kterém si můžete poskládat jídlo podle chuti. Dále je zde možnost
stravování se ve Family Martu, což je obchodní řetězec, který naleznete všude po celém Taiwanu. Spolu
se SevenEleven (7/11) tvoří neuvěřitelně hustou obchodní síť. Na tyto obchůdky narazíte doslova na
každém kroku. Prostě SevenEleven je kapitola sama o sobě, legenda ve světě Taiwanu, a postupně se
stane středobodem vašeho života.
Vašim nejvěrnějším pomocníkem na Taiwanu bude jednoznačně skůtr. Nedokážu si představit jiný
způsob dopravy. Metro a autobusy jsem využíval v podstatě jen když jsem neměl k dispozici skůtr. Na
skútrech jsme často vyráželi na výlety po okolí, do hor, na vodopády, nebo i na jiné okolní ostrůvky, kam
vás i váš skůtr přepraví trajekt. Vrcholem pak byli studenti, co skůtr využívali k přepravě mezi kolejemi a
kantýnou, která je vzdálená přibližně 100 metrů.
Přístup k internetu máte přes školní wi-fi, která je dostupná všude v kampusu kromě kolejí, kde je signál
zastíněn horou. Nezbývá vám tedy než zakoupit vlastní router. Mimo kampus a školu jsem využíval jedině
data, která jsem si zakoupil spolu se Sim kartou od společnosti ChungHwa. Platil jsem asi 1 tis. kč a měl
jsem k dispozici 20GB dat na 4 měsíce + volání. Signál na 4G jsem měl i v těch nejodlehlejších místech
skvělý, např. v metru.

4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkově mě pobyt se vším všudy vyšel asi na 140 tis. Zahrnuji i náklady na cestování po okolních zemí
(letenky, ubytování…): Hong Kong, Japonsko…
Je pravda, že jsem se nikdy nesnažil šetřit a na peníze jsem příliš nehleděl. Takže se náklady dají určitě
výrazně snížit.
Podpora od školy činila 59 tis. kč, což bezpečně pokryje letenky, očkování a prvotní náklady na TW
(ubytování, matrace, router)
Pak už je třeba vyžít z jiných zdrojů. V mém případě šlo o vlastní úspory a podporu od rodičů.
Na závěr bych chtěl poděkovat FIM za tuto možnost studijního pobytu. Byla to úžasná zkušenost
a nezapomenutelný zážitek. Všem studentům bych rád tento pobyt doporučil.

