
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: stavební  

Obor studia: Architektura a stavitelství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: bakalářská  

Zahraniční škola 
Země: Tchaj-wan  

Název zahraniční školy: Chung Hua University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Architecture and Design  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Ashley Huang  

E-mail koordinátora zahraniční školy: pudding0329@chu.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty:  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok:  2017/2018 

Začátek pobytu: 02/2018 

Konec pobytu: 06/2018 

Délka pobytu v měsících: 5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Na WEBu ČVUT. 

 

 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? 
Až na místě. 

 

 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Application Form; Transcript of Records; Confirmation of Study; Study Plan; Copy of the 
Passport; a Report of Healt Certificate; Financial Statement; Four Photos; Copy of the 
highest Educational Diploma 

 

 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Veškerá dokumentace související s přijetím se vyřizuje skrze Rektorát ČVUT. 

 

 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán k finanční dohodě. 
 

 



Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Application Form; Copy of the highest Educational Diploma; Transcript of Records; 
Confirmation of Study; Recommendation Letters; Study Plan; Copy of the Passport; Finanční 
dohoda; Studijní plán k finanční dohodě; Potvrzení o přistoupení osob do rámcové pojistné 
smlouvy na cestovní pojištění; Darovací smlouva. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ne. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Využil jsem ISIC roční pojištění s dlouhodobými výjezdy. Základní cena byla 2 700 Kč/rok. 
K tomu jsem se připojistil (odpovědnost za škodu 200 Kč, zavazadla 200 Kč, rozšířené 
asistenční služby 200 Kč). Takže celková suma za roční cestovní pojištění byla 3 300 Kč. 
Mezi výhody můžu zařadit rozhodně cenu a rychlost sjednání. 
Mezi nevýhody můžu zařadit výši plnění jednotlivých položek. 
Na druhou stranu pojištění s lepším poměrem cena/výkon jsem prostě nenašel. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Povinné očkování na Taiwan nebylo. Nicméně se doporučovalo očkování proti břišnímu tyfu, 
žloutence typu A a B, tetanu a meningokovi. 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

Využil jsem dopravu leteckou. Jelikož jsem předcházející semestr strávil v Číně, na Tchaj-wan 

jsem se přesouval rovnou z Číny (Pekingu). Na Tchaj-wanu byla dvě mezinárodní letiště – 

jedno v blízskosti Taipei (Taoyuan) a jedno v Kaoshiungu. Doporučuji přiletět na letiště 

v Taoyuanu. 

Z Tchaj-wanu jsem letěl za 13 110,63 Kč z přestupem v Bangkoku a Dauhá. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Nějaký pick up service mi asi byl nabídnut. Nicméně o mém příjezdu nikdo nevěděl, takže 

z leiště jsem se vydal po vlastní ose. Z letiště Taoyuan jsem jel MRT na stejnojmennou stanici 

rychlovlaků. Poté rychlovlakem na stanici Hsinchu station. Na Hsinchu station jsem 

přestoupil na “klasický” vlak jel jsem na stanici Hsinchu. (První noc jsem strávil v hostelu 

“Sofa Story“). Druhý den jsem jel taxíkem na universitu. 



 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano. 
 

Kdy a jak probíhala registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Můj zápis je mi do dnes záhadou. Zápisy probíhaly před začátkem semestru a pár týdnů 
v průběhu. Nikdo nechápal a nebral v podtaz, že smyslem mého pobytu není studium 
předmětů, nýbrž psaní bakalářské práce a že tedy si žádný předmět zapsat nechci a že chci 
pouze lokálního konzultanta práce. Tak mi nakonec zapsali dva předměty, z nichž jeden byl 
klasický atelier. Vedoucí daného ateliéru mi dělal konzultanta. Myslím, že minimální počet 
zapsaných kreditů byl devět a bylo nutné absolvovat alespoň šest. 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Ne. 

 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne. 

 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Konzultace mého progresu probíhaly jednou týdně po dohodě s lokálním vedoucím. 

 
Jaká byla kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Srovnatelná. 

 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Systém byl naprosto shodný se systémem na ČVUT FSv. Bylo možné si materiály koupit 
v knihkupectví, půjčit v knihovně nebo koupit od spolužáků. Některé (především materiály 
v digitální podobě) byly poskytnuty přímo vyučujícími. 
 

Jaká byla vybavenost kampusu? 
Vybavenost kampusu byla dostačující. Několik sportovišť (krytý 50 m bazén, několik kurtů pro 
všechny možné sporty a posilovna), stadión s běžeckým oválem a velikým “fotbalovým“ 
hřištěm, několik tenisových a basketbalových hřišť, dvě školní jídelny, několik školních budov 
pro výuku a knihovna. 
 

Jaká byla dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Na území kampusu ve školních budovách byla dostupná zdarma školní WiFi. Na pokoj koleje 
jsem si musel pořídit vlastní router nebo kabel. Přístup k internetu na pokojích byl systémově 
každý den cca v 0:45 odepírán. Obešel bych se i bez vlastního notebooku, ale byl jsem rád, že 



jsem ho měl. Služby tisku jsem prakticky nepotřeboval, ale když bylo třeba využíval jsem 
jeden podnik v přízemí naší ubytovny.  
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano. 
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na kolejích. 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
TWD 2 040 (šestilůžkový pokoj) 
 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu) 
Bezprostředně po příjezdu byla volba koleje asi volba nejlepší. Nízká cena, dobrá dostupnost 
a blízký kontakt s ostatními studenty. Vybavení budovy bylo minimální. V budově byly dvě 
prádelny, dvě koupleny a záchody na každém patře. V přízemí samoobsluha, “kadeřnictví“, 
tiskárna. V podzemním podlaží veliká posilovna za poplatek. 
 
Rozložení a vybavení samotného pokoje bylo srovnatelné ještě ekonomičtější. Jednalo se o 
obdélníkovou cimru, kde bylo šest postelí dostupných pouze ze žebříku, dvě skříně, dva 
stropní větráky, šest židlý, šest stolů, osm skříní, jedno okno a klimatizace. Připojit se 
k internetu bylo možné pomocí vlastního kabelu nebo přes vlastní router. Nevím co bych 
doporučil si přivézt, ale já jsem si koupil povlečení, deku, polštář (protože ani jedno z toho 
tam nebylo), matraci, WiFi router (protože nesnáším kabely) a koš na prádlo. 
 
Kolej byla přístupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez kontroly na čipové karty a pouze pro 
pánskou část studentů. Ve společných prostorách kolejí bylo několik kamer. Oficiálně je na 
kolejích zakázáno mít dámské návštěvy, pít alkohol, vařit a jestě asi dalčí tři desítky blbostí. 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Na tuhle otázku nedokážu jednoznačně odpovědět. Já jsem myslím někdy ještě před 
odjezdem dal zahraniční universitě vědět pomocí emailu, že mám zájem o ubytování na 
kolejích. Konkrétní budovu, pokoj atd. jsem zařizoval bezprostředně po příjezdu do kampusu 
z letiště. 
 

 
 



Jaké byly možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu byly dvě jídelny. V okolí kampusu bylo několik „restaurací”. Prakticky na každém 
rohu byla nějaká restaurace, stánek s občerstvením apod. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Těžko jednoznačně odpovědět. Záleží na konkrétním typu potraviny a hlavně na jejich 
původu. Průměrně stravování mě vyšlo o něco málo levněji než v Praze. 
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V blízkosti kampusu byly dvě autobusové zastávky, parkovací dům pro motorky a kola. Jedna 
jízda autobusem do centra stála TWD 15, jedna jízda autobusem do Taipei stála TWD 150. Je 
možné také využít služeb “bikesharingu”. 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Bezprostředně po příjezdu bylo třeba vyřídit akorát ubytování. Po několika dnech přišla na 
řadu registrace a zápisy v international office. Vyřizováné formalit se táhlo v podstatě po celý 
semestr. Především s vyplácením stipendia byl problém a musel čekat několik měsíců a 
neustále se připomínat a ptát. 
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ano. 
 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Oficiálně/legálně je třeba si zažádat o pracovní povolení. 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Tohle je skutku na delší rozpravu. V jednoduchosti a stručnosti, možnosti byly prakticky 
neomezené a ani to moc nestálo. Když pominu silně zastavěnou západní část ostrova, tak 
bych Tchaj-wan označil jako jeden veliký národní přírodní park. 
 
Doporučuji tuto mapu: 
http://followxiaofei.com/page/ashers-taiwan-hot-springs-and-waterfalls-map 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium ČVUT a vlastní zdroje. 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
Cca 14 500 Kč. 

a) z toho stravování: cca 4 900 Kč 



b) z toho ubytování: 2 200 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: cca 1 800 Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
69% 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium bylo vyplaceno elektronicky bankovním převodem ve dvou fázích. 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Dařilo se mi pravidelně vybírat hotovost z tamních bankomatů českou debitní kartou 
MasterCard. Většinou bez poplatku jenom bankomaty China Trust si účtovaly TWD 100 
polatek). V kampusu jsem byl přinucen si zřídit bankovní účet u tamní pošty. 
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Ano. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
6 
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny. 
 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? 
Design Studio X 
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ne. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Bez problému. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Těžko hodnotit bezprostředně po ukončení pobytu. 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Nechci hodnotit. 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Neúplné a nepřehledné. 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Katastrofa. 
 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano. 
 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Možnost poznat tak vzdálený kus světa. 
 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne. 
 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


