
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Elektrotechnická  

Obor studia: Rádiová a optická technika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: magisterská  

Zahraniční škola 
Země: Čínská Republika (Taiwan)  

Název zahraniční školy: Chung Hua University 中華大學  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Electrical Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Ashley Huang  

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

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www1.chu.edu.tw/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 18.2.2018  

Konec pobytu: 30.6.2018  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Na webu školy, studijním oddělení, rektorátu a od ostatních studentů. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz 
na web)? 
中華大學 má web se seznamem všech předmětů: 

http://course.chu.edu.tw/e_schedular.asp 
Nicméně jeho anglická varianta vám příliš nepomůže, lepší je přepnout web čínštiny. I 
strojový překlad vám dá více, než anglická verze. 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Je třeba poslat spoustu žádostí, sehnat si doporučující dopisy od nejméně dvou profesorů na 

domovské fakultě, nejednou navštívit nemocnici kvůli zdravotnímu certifikátu (nemám ani 

AIDS ani Tuberu, paráda). Absolvovat testy z angličtiny, pohovor, poslat další žádosti, 

mezitím úspěšně dokončit další semestr, vydělat si peníze na letenku (s trochou snahy se dá 

sehnat jednosměrná do dvanácti tisíc). Vydělat si další peníze na život tam. Podepsat 

smlouvu o darování čtyřiceti pěti tisíc českých korun rektorátu naší alma mater, jelikož 

stipendium na půdě čínské republiky (což je oficiální název Taiwanu) poskytuje tamější škola 

a nakonec doufat, že všechno klapne a přijde vám lejstro zvané Zvací dopis. Mě přišlo, zrovna 

tak mým dvěma kamarádům, a tak se naše trio vydalo na půl roku do neznáma. 

 

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

 

http://course.chu.edu.tw/e_schedular.asp


V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Převážně v angličtině. Některé přednášky byly v čínštině s tím, že profesor nám 
mezinárodním studentům občas přeložil, o čem je řeč a informoval nás, kde si najít potřebné 
materiály 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán k finanční dohodě. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Není to vyloženě nutné, jelikož s Taiwanem máme bezvízový styk na dobu devadesátí dní. 
Což znamená, že student musí alespoň jednou opustit zemi a poté se vrátit nebo si pořídit 
vízum v Taiwanské kanceláři na Evropské. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Stejně jako většina ostatních jsem využil ISIC roční pojištění s dlouhodobými výjezdy. 
Základní cena byla 2 700 Kč/rok. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Většinu očkování, která se doporučují pro návštěvu Asie jsem již měl z dřívějška. 

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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas a vízum (máte-li ho k dispozici). 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Na Taoyuanském letišti naše letadlo přistálo koncem února, kdy na Taiwanu fouká studený 

vítr a převážně prší. Kancelář pro mezinárodní vztahy nám zařídila odvoz z letiště až na 

univerzitu, a tak jsem poprvé zažil to, že na mě čekal na letišti pán v obleku s cedulí nesoucí 

mé jméno. Moc toho nenapovídal a posadil nás do černého auta k řidiči, který za celou dobu 

neřekl ani slovo. Chvilku jsme vtipkovali o tom, že můžeme jet klidně na orgány a nic s tím 

neuděláme, nicméně asi po hodině jsme dorazili do kampusu Chung Hua University. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Po příjezdu na univerzitu před námi přistály oficiálně vypadající papíry celé v čínštině, a to 

byla předzvěst následujících dvou týdnů pobíhání po malebném kampusu, hledání profesorů, 

jenž by byli ochotni vyučovat v angličtině, vzít si k sobě do třídy tři Čechy toužící po vzdělání, 

neustálého odmítání, jazykové bariéry, a především boje s informačním systémem školy, 

který na zápis předmětů z různých fakult pro zahraniční studenty nebyl naprosto připravený. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Předmět jménem Tourguiding and Interpretation in English je nejen že v angličtině, jak už 
název napovídá, ale ještě se na něm člověk dozví spoustu informací o Taiwanu. I kdyby 
nezapadal do vašeho studijního plánu a neměli byste za něj dostat ani kredit, doporučuji si 
ho zapsat. 



Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
CHU stejně jako každá vysoká škola na Taiwanu postrádá rozdělení na semestr a zkouškové. 
Místo toho mají Midterm a Endterm week, kdy se buďto píší testy, či se odevzdávají eseje a 
práce. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Obecnější, teoretičtější a o něco jednodušší. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Vše co by měla univerzita mít je na CHU dostupné. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Kampus CHU nabízí bezdrátovou síť, tiskárnu, počítačové učebny a dokonce i videostřižnu, 
kterou jsme nejednou využili. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Jelikož nás zahraničních studentů bylo sedm, byly by takové akce značně komorní. Nicméně 
nás paní z mezinárodní kanceláře několikrát pozvaly na nějaké školní akce. 
 

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Ubytováni jsme byli na koleji přímo v kampusu, budově plné asijských kluků hrajících 

počítačové hry, lepících architektonické modely a nekonečně dlouho se sprchujících v horké 

vodě možná proto, že na taiwanu neexistuje topení. Po většinu roku je tam 35 stupňů 

v průměru a zima? Ta se prostě nějak přečká. Genderová separace mě hodně zamrzela, ale 

tento trend se nese celou Asií a je třeba s ním počítat. Kolej se platí ihned po příjezdu, a to na 

celou dobu studia. Peníze ze stipendia jsme uviděli asi tak po měsíci a půl, takže je třeba sáhnout do 

osobního účtu. Konkrétně ubytování stálo 10600 TWD což dělá něco kolem osmi tisíc českých korun. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Na Taiwanu se hodně jí. Na to, jak jsou tamní obyvatelé droboučcí toho spořádají opravdu 

hodně. Jedí v podivné časy a převážně v noci. Není tak divné, že v jednu ráno se po kampusu 

trousí lidé s krabičkami plnými jídla a jednorázovými bambusovými hůlkami. Ulice jsou poseté 

malými restauracemi s lidovými cenami, kde se objednává pomocí zaškrtávání červenou 

pastelkou do jídelního lístku (samozřejmě v čínštině) Většina lidí neumí anglicky ani slovo, 

takže pokud jste jako já vegetarián, je třeba se naučit slovo pro maso 肉 (vyslovuje se jako 

něco mezi rou a řou) a důsledně se mu vyhýbat. 



CHU má vlastní menzu, kde se jídlo nabízí formou jistého bufetu. Na začátku si vezmete talíř 

a do něj si klepety nabíráte, co vám padne do oka. Na konci stojí paní, co vám na talíř přihodí 

misku rýže, kritickým okem zkoukne, co jste si nandali a v rychlé čínštině vám oznámí cenu. 

Bezmasé jídlo se dá pořídit v přepočtu za třicet až padesát korun. S masem tak o dvacku více. 

Hlady se tam tedy rozhodně netrpí. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Kromě velmi drahých mléčných produktů a o něco dražšího piva jsou ceny obdobné ne-li nižší. 
Na hořký tmavý chléb ovšem zapomeňte.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Taiwan má realitvně silnou vlakovou síť na kterých jezdí tři typy vlaků. High speed rail, 
normální rychlík a extra courák. Jejich jízdní řády se dají docela jednoduše dohledat v aplikaci 
na telefonu, což už nelze tak jednoduše říci o autobusech, kterých je na Taiwanu veliká 
spousta. Internet ale stále poskytuje lepší výsledky než informace na zastávkách, kde se dá 
zjisti pouze, kdy autobus opustil první stanici, na základě předchozí zkušenosti připočítat dobu 
jízdy na stanici vaší a poté se modlit, že to třeba vyjde. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Bylo třeba vyřídit spoustu formalit. Od ubytování po stipendium, které se musí vyplácet na 
taiwanský bankovní účet, ke kterému je třeba pořídit si gumové razítko s vlastním čínským 
jménem. Peníze ze stipendia se k nám tedy dostaly až po téměř dvou měsících. 

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

Pracoval/a jste během studia? 
Také ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Kampus taky nabízí velkou tichou knihovnu, několik basketbalových a volejbalových hřišť, 

bazén, běžeckou dráhu, 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipedium a vlastní peníze vydělané v Čechách. 

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

a) z toho stravování: 4 900 Kč 

b) z toho ubytování: 2 200 Kč 

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

 

 

 



Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál apod.)? 
V rámci vyřizování byrokracie bylo třeba několikrát dojet z kampusu do města, pořídit si 
místní ID, razítko, a spoustu dalších drobností, které v součtu přesahují řád stokorun. 
Kopírování a podobné záležitosti si také hradí každý sám. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kredity a uznávání předmětů 
Celý přijímací proces trval docela dlouho. Vlastně tak dlouho, že než jsem vyjel pryč, všechny 

mé povinné předměty kromě diplomové práce byly dokončené. Většina zpráv z předešlých 

ročníků se zmiňovala o tom, že Taiwan je technologický ráj plný společností vyrábějících 

křemíkové čipy, a tedy cílem ambiciózních studentů na poli mikroelektroniky. Můj pohled na 

vysokou školu se od těchto studentů hodně liší. Nejsem tady abych měl kopu certifikátů 

v úzkém oboru. Jsem přesvědčen, že vysoká škola mě posouvá v celkovém pohledu na svět, 

dává mi nové možnosti co do jazyků, ideologií, lidí se kterými se můžu střetnout, materiálů, 

ke kterým mám přístup a nutí mě opustit bublinu, kterou vytváří český středoškolský 

vzdělávací systém.  

Nejen kvůli tomu ale také proto, že žádný předmět přímo související s mým studijním plánem 

CHU nenabízí v angličtině, působí má skladba předmětů poněkud kuriózně.  

Creative Chromatology 

English Oral Communication 

Introduction to World Music 

Sustainable Green Energy 

Tour Guiding and Interpretation in English 

Conteporary Chinese 

Všechny předměty jsme si zapsali až po příjezdu a na domovské fakultě nám byly uznány jako 

volitelné, každý za 4 ECTS kredity s výjimkou čínštiny. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Upravený studijní plán nám odsouhlasilo studijní oddělení v průběhu semestru. 

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

 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Transcript of Records 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte osobní a odborný přínos studijního pobytu. 



Mám-li se ohlédnout zpátky na ten půlrok v Asii, musím konstatovat, že akademicky jsem se 

posunul spíše zpátky, ale osobní posun byl ohromný. Jiná kultura, jiný jazyk, jiná mentalita, 

jiné jídlo, jiné všechno.  

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Rektorát o CHU v podstatě nic moc nevěděl. Kolikrát jsem se cítil jako pokusný králík. 
Nicméně mi to nevadilo, jelikož jak už jsem zmínil, bylo to součástí jistého „skoku do 
neznáma“. 

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

CHU je na mezinárodní program značně nepřiravená. Co ale musím uznat bylo, že tamější lidé 

se nám snažili pomoci, jak to jen šlo. Pokud lze najít společný faktor Taiwanců, je to jejich 

ochota pomáhat. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Nejvíce mě bavilo studium čínštiny, které bylo jedním z hlavních důvodů proč jsem vybral 
Taiwan. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Většinu problémů už jsem zmínil v předchozích odpovědích. 

 


