
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FIT  

Obor studia: Softwarové inženýrství   

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník    magisterského studia   

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Cheng Kung University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Computer Science and Information Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: x  

E-mail koordinátora zahraniční školy: x  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://exchange.oia.ncku.edu.tw/index.php?incoming_auth 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 9/17  

Konec pobytu: 9/18  

Délka pobytu v měsících: 12  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od spolužáků, kteří v rámci mbd chtěli vyjet nebo již dříve vyjeli. Také na intranetu. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
Course Catalog: http://course-query.acad.ncku.edu.tw/qry/index.php?lang=en 
Kalendář: http://web.ncku.edu.tw/ezfiles/0/1000/img/471/176990747.pdf 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Dva doporučující dopisy od učitelů, motivační dopis v angličtině, motivační dopis v čínštině 
(některé fakulty vyžadují. Avšak je možné se zaregistrovat pod jakoukoliv fakultu s menšími 
požadavky, i když pak budete studovat na jiných fakultách), fotka, studijní plán (jen 
předběžný, co by tak student chtěl studovat. Později si stejně student navolí předměty spíše 
podle dostupnosti), fotka pasu, transkript v angličtině, potvrzení o studiu, certifikát o úrovni 
angličtiny (stačil certifikát vydaný rektorátem) 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Soubory je třeba nahrát na web zahraniční školy v příslušných formátech. Poté se čeká asi 
měsíc, než univerzita dokumenty zpracuje a pošle zvací dopis. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Všechny předměty, kromě čínštiny, jsem studovala v angličtině. V hodinách čínského jazyka 
jsme nikdy nepoužívali angličtinu, pouze čínštinu (level 3 a výše). 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

 



Předběžný studijní plán na potvrzení proděkanem. Na studijním jsem nahlásila, že jedu na 
zahraniční pobyt. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Nepamatuji si, že bych něco odevzdávala na rektorátu. Spíše jsem potřebovala potvrdit např. 
dokument o registraci na zahraniční univerzitě nebo si vyzvednout přijímací dopis a certifikát 
o úrovni mé angličtiny. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Sice jsem četla zkušenosti některých lidí, co vyjeli na Taiwan přede mnou jen na 
turistické vízum (90 dnů), které si obnovovali cestou do jiné země a zpátky, ale NCKU měla 
uvedeno v dokumentu pro zahraniční studenty, že studenti nesmí přijet na turistické vízum.  
Při registraci pak studenti, co neměli vízum, měli potíže, ale jestli byli posláni domů, to 
netuším. 
Jelikož jsem žádala o vízum na celý rok, bylo nutné zajít do Taiwanské kanceláře v Praze 
s následujícími dokumenty: 

1) Dokument o zdravotním stavu – na stránkách taiwanské kanceláře je volně ke stažení 
formulář o zdravotním stavu. Je potřeba mít rentgen plic, potvrzení, že člověk nemá 
syfilis, potvrzení o očkování a následně celkové potvrzení od praktického lékaře. 
Vyplnění tohoto formuláře pro mě bylo snad nejnáročnější ze všech ostatních 
potřebných dokumentů, člověk běhá od jednoho doktora k druhému, podstupuje 
vyšetření a snaží se doktory uprosit o vyplnění anglicko-čínského formuláře, který 
většina z nich viděla poprvé v životě. 

2) Potvrzení zůstatku na účtu 
3) 2 pasové fotky 
4) Pas 
5) Formulář s žádostí o vízum 
6) Zvací dopis ze zahraniční univerzity 
7) Potvrzení o studiu z domovské univerzity 

Za vízum jsem zaplatila 1704 kč. Po příjezdu na Taiwan je potřeba s tímto vízem v pase zajít 
do imigrační kanceláře, zaplatit 1000ntd a nechat si vystavit ARC kartičku.  
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Zahraniční univerzita ode mne předem nevyžadovala doložení pojištění. Domovská 
univerzita vyžadovala doložení pojištění na celou dobu pobytu, abych mohla uzavřít finanční 
dohodu. Pojištění jsem měla od Isic, 4300kč na 365 dní. Po příjezdu je možné přihlásit se 
k místnímu zdravotnímu pojištění, za asi 1000ntd měsíčně, které se určitě hodí a i 
doporučuje, pokud je pobyt na alespoň 1 rok. Jelikož jsem musela mít nakoupené pojištění 
pro uzavření finanční dohody, běželo mi pojištění už od data koupení, tudíž mi nevystačilo až 
do konce pobytu. Sjednávala jsem tedy ještě jedno další pojištění, na měsíc, od Union, 
1064kč. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nepotřebovala jsem žádná očkování, ale nechala jsem se naočkovat na vše doporučené 
nejen pro Taiwan, ale i další Asijské země, kam jsem se chtěla podívat. Břišní tyfus, japonská 
encefalitida, vzteklina, cholera, meningokok.  
Břišní tyfus a cholera slouží jako ochrana proti cestovatelským průjmům. Vzteklina mi přišla 
zbytečná, pokud člověk nechodí sám na neobydlená a opuštěná místa mimo města nebo 



turistické stezky nejen na Taiwanu. Psi ve městech jsou na lidi zvyklý, není třeba se jich bát. 
Také je třeba být opatrný na některé opice, jsou velmi oprsklé.  
S očkováním je dobré začít včas. Osobně můžu velmi doporučit dvě očkovací centra na 
Andělu. Jedno je v ženských domovech, poskytují slevu na Isic, ale i tak jsou dražší. Lze si tam 
koupit i DEET 40% repelent (https://www.ockovacicentrum.cz/cz) za slušnou cenu, asi kolem 
dvou stovek. Druhé je v Kartouzské ulici (http://www.ockovanidozahranici.cz/), ceny za 
očkování jsou nižší. Určitě doporučuji nechat si vystavit mezinárodní očkovací průkaz za 
100kč.  
Dva týdny před odjezdem jsem začala denně užívat probiotika a užívala jsem je asi ještě dva 
týdny po příjezdu, bála jsem se cestovatelských průjmů, naštěstí se mi vyhnuly. Očkovací 
doktorka mě ještě vybavila prášky Eucefuryl na předpis, kdyby nějaké průjmy přišly a 
předepsala mi i antibiotika, kdybych je na Taiwanu náhodou potřebovala.   
 

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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Protože jsem jela studovat na rok, sháněla jsem jen jednosměrnou letenku. Platila jsem 

8400kč za letenku z Varšavy do Taipeie se společností Air China, s přestupem v Pekingu. Do 

Varšavy jsem se přesunula nočním autobusem od PolskiBus. Byl to docela nešťastný nápad, 

autobus měl zpoždění, a ještě kolem toho byly další komplikace, znovu bych takto cestu 

neřešila, i když mě vyšla levněji. Cesta jinak probíhala hladce.  

Na Taiwanu jsem se k univerzitě přesunula z Taipeie do Tainanu pomocí HSR rychlovlaku 

(1350ntd) a poté do cílové stanice pomocí normálního vlaku (cca 30ntd). Na stanici na mě 

čekala moje buddy, která mě zavedla na kolej a vyřídila se mnou veškeré počáteční 

formality.  

Na cestu zpátky jsem letenku koupila až dva týdny před odletem, společnost China Eastern 

Airlines, cena 13600kč. Výhoda byla, že v rámci letenky byly povolené dva kufry 23kg a 10kg 

příruční, to se po tom roce velmi hodí.  

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Na první tři dny jsem si objednala ubytování přímo v Taipei, poblíž stanice MRT. Transport 
v Taipei je velice intuitivní a jednoduchý. Problém jsem měla na hlavní stanici Taipei, kde se 
člověk lehko zamotá a ztratí, stačí však následovat cedule či si prostudovat mapu stanice, 
která je na každém rohu.  
Hned na letišti (nebo v každém 7-11) je možné zakoupit kartu EasyCard, na kterou se pak dá 
jezdit v mrt, v autobusech, v Taipei i v dalších městech, lze s ní platit na některých místech, 
… Za cestu z letiště TPE na hlavní stanici Taipei se z karty strhne 160ntd. Pokud na kartě není 
dostatek peněz, lze po dojetí na cílovou stanici, před výstupem, dobít kartu u okénka u 
turniketů nebo v každém 7-11. Do Tainanu jsem se o tři dny později přesunula pomocí HSR 
(1350ntd) a v rámci Tainanu pomocí TRA (cca 30ntd) do cílové stanice, tam na mě čekala 
moje buddy. Z vlakového nádraží jsem šla s kufrem pěšky. Doporučuji si vzít taxíka, v 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz
http://www.ockovanidozahranici.cz/


Taiwanu vás taxikáři většinou nenatáhnou, cena od Tainan stanice na kolej Ching Yeh 3 vyjde 
okolo 90 ntd a jsou klimatizované. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, můj zápis se trochu lišil od původního plánu. Rozvrh mi byl otevřen pro zápis předmětů 
až nějakou dobu po tom, co jsem odevzdávala předběžný plán na čvut. Jako výměnný 
student jsem byla do rozvrhu puštěna až v asi třetím kole. Některé kurzy byly již plné nebo se 
některé překrývaly nebo byly pro doktorandy, proto jsem si vybrala některé jiné předměty. 
Ze studia na čvut jsem byla zvyklá mít zapsáno 6-7 kurzů, tak jsem si i na NCKU vybrala 7 
kurzů. Během semestru jsem ale zjistila, že bych časově a kapacitně všech 7 nezvládla 
dokončit, nechala jsem si proto jen 5, pro mě nejzajímavějších, kurzů. Ve druhém semestru 
už jsem si zapsala jen 4 kurzy. To pro mě bylo minimum, abych splnila požadovaných 20 
kreditů za semestr.  
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
O otevření kurzů jsem byla informována emailem. Zápis se děje v asi čtyřech kolech, já jsem 
byla do rozvrhu vpuštěna ve třetím. Některé kurzy byly již plné, ale nikdy jsem neměla 
problém najít nějaký jiný zajímavý kurz s volnou kapacitou. Po uzavření online zápisů je 
možné dělat změny v rozvrhu přes kanceláře na fakultě daného předmětu. Na některé 
předměty se touto formou lze zapsat i nad rámec kapacity případně si tak zápis některého 
z předmětů zrušit. V přehledu kurzů je uvedeno, jestli je předmět vyučován v čínském nebo 
anglickém jazyce.  
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Doporučila bych předměty z ICID – Institute of Creative Industries Design. Všechny předměty 
jsou v angličtině a pro většinu z nich nejsou žádné prerekvizity v podobě jiných kurzů. Pro mě 
to byla příležitost, jak si vyzkoušet i trochu jiný obor, než který studuji. Zároveň se mi nabyté 
znalosti hodí i do mého oboru, i když nepřímo.  
 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Praktickou stáž ani praxi jsem během svého studia neměla. Měla jsem ovšem několik exkurzí, 
které stály za to, normálně bych se k takové příležitosti sama nedostala. Měla jsem možnost 
navštívit předškolní zařízení pro postižené děti a školní zařízení pro sluchově postižené děti, 
obě instituce v Tainanu. Dále jsem v rámci výuky byla na exkurzi do prodejny a showroomu 
potřeb pro hendikepované lidi v Kaohsiungu, včetně ukázek nejnovějších technologií v tomto 
oboru. V rámci předmětu Industry Experience jsme navštěvovali kulturní místa po Taiwanu. 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Způsob výuky je na NCKU naprosto odlišný od způsobů, na jaké jsem doposud byla zvyklá 
z ČVUT. Kurzy probíhají v tříhodinových blocích s jednou až dvěma malými pauzami. Kurz 
nerozlišuje přednášky, semináře a cvičení, vše je zahrnuté v tříhodinovém bloku. Účast na 



většině kurzech je povinná, takže nelze vynechávat přednášky, jako to občas chodí u nás. 
Kurzy mají většinou kolem 25 studentů, jednoho profesora a jednoho až dva třídní asistenty. 
Jeden z mnou navštěvovaných kurzů měl studentů jen 5. Profesoři mají se studenty celkem 
blízký vztah, studenti nejsou jen anonymními jmény v systému. Většina mých profesorů mě 
zná a oslovuje mým jménem. Tento přístup se mi velmi zamlouval.  
Na studenty je kladen důraz na samostatnou práci i mimo výuku, často jsem chodila číst 
nějaké materiály do knihovny, abych získala širší povědomí o tématu. Je zadáváno množství 
domácích úkolu, projektů a semestrálních prací. Mnoho předmětů nemá závěrečnou 
zkoušku, hodnotí se výsledná semestrální práce. Možná i proto je zkouškové období jen 
jeden týden a semestr 18 týdnů.  
Já jsem skládala jen dvě zkoušky, obě z čínského jazyka, ve formě papírového testu na 
poslech, čtení, porozumění, psaní znaků, gramatiku.  
Velmi často se v kurzech objevuje hromadná diskuze, kdy profesor nechá prostor na 
vyjádření i studentům, poskytuje zpětnou vazbu, klade otázky. Také se velmi často 
prezentuje. Za rok na Taiwanu jsem odprezentovala tolik prezentací, jako snad za celý život 
předtím dohromady, a to jak skupinové práce, tak individuální.  
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita výuky je podle mého názoru srovnatelná, na NCKU trochu vyspělejší. Přístup 
profesorů ke studentům je podle mne lepší na NCKU.  
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Na většině předmětů jsme měli materiály k dispozici v elektronické formě. Na dva předměty 
jsem si musela pořídit studijní skripta. Pro první předmět – zařídil nám přímo profesor 
v jednom nedalekém print shopu, kam jsme jen donesli peníze a oni nám dali výtisk. Pro 
druhý předmět zafungovala studentská soudržnost a spolužačka mi za cenu materiálu skripta 
nakopírovala.  
Na kurz čínštiny jsem sháněla učebnici celkem dlouho, obešla jsem několik knihkupectví a 
učebnici stejně nesehnala, byla vyprodaná. Nějakou dobu mi spolužačka nosila potřebné 
kapitoly nakopírované, později jsem se odvážila objednat učebnici z internetového 
knihkupectví books.com.tw, které je ovšem pouze v čínštině.  
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je vybavený skvěle, nemůžu říci, že by mi tam někdy něco chybělo. Před pár měsíci 
NCKU zřídilo na několika místech v kampusu stanice sharovaných kol, na principu T-Biku. 
Mezi moje oblíbená místa patří Banyan garden – zahrada s nádhernými mohutnými stromy, 
kde je místo k posezení a trávení času ať už nad studiem či pro společné chvíle s kamarády. O 
víkendech jsou zde občas akce pro děti a každé ráno se v zahradě scházejí různé skupinky 
důchodců a jiných nadšenců, kteří tam cvičí.  
Na několika místech v kampusu si lze kdykoliv zajít na toaletu. V každé budově je přístroj na 
filtraci vody, kde si zdarma můžou studenti natočit horkou, vlažnou nebo studenou vodu. O 
čistotu kampusu se stará několik lidí, kteří denně zametají spadané listí, upravují zeleň. Do 
kampusu se nesmí jezdit na skútru, jen na kolech, je to tedy velmi klidné místo. 
Za zmínku ještě určitě stojí studentské centrum, které nabízí volnočasové aktivity studentům. 
Od kurzu keramiky, tancování, sportu, až po pečovatelské kroužky. Já osobně jsem 



vyzkoušela keramiku, žonglování a přípravu dětských akcí, ale po pár týdnech jsem přestala 
kurzy navštěvovat z nedostatku času. Většina kurzů je jen v čínštině, ale to třeba na keramice 
vůbec nevadí. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 

Počítače přístupné studentům mají v knihovně. Na wifi se lze připojit na většině míst po 
kampusu se studentským id a heslem. Tuto možnost jsem ale mockrát nevyužila, protože na 
Taiwanu je levné pořídit si sim kartu s neomezenými a rychlými daty. Měla jsem vlastní 
notebook, nedokážu si bez něj představit studium. Notebook jsempro účely studa využívala 
denně. Tisk a kopírování je možné v knihovně a nebo v Yule street, kde se nachází asi deset 
printshopů téměř vedle sebe. Občas je potřeba poprosit obsluhu o pomoc, většina nastavení 
tisku je v čínštině. Ceny za tisk a kopírování jsou velmi nízké, určitě bych si nepořizovala 
tiskárnu ani při delším pobytu.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Na začátku semestru byla párty pro nově příchozí zahraniční studenty. Dále vím, že existuje 
nějaký program pro zahraniční studenty, kdy se o ně může starat nějaká taiwanská rodina, co 
studenta vezme na výlety, na jídlo, atd. Hodně akcí je pro zahraniční studenty, ne jen pro 
výměnné studenty.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, téměř vždy jsem byla ve skupině s Taiwanci, je radost s nimi spolupracovat.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na koleji, Ching Yeh 3. Pokoje jsou pro dvě osoby, s vlastním záchodem a koupelnou.  

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cena za semestr 13700ntd, zimní prázdniny 2700ntd, celkem tedy 30100ntd od poloviny září 
do konce června, zhruba tedy 3000 měsíčně. Cena zahrnuje vše, kromě elektřiny na 
klimatizaci, ta se platí zvlášť, podle toho, jak moc kdo používá. Já a moje spolubydlící jsme 
moc klimatizaci nepoužívali, spíše jsme používaly větráky. První semestr jsem platily 1500ntd 
a druhý jen 15ntd, opravdu jsme moc klimatizaci nezapínali :-)   

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) 
Kolej Ching Yeh 3 jsem si vybrala, protože byla doporučována jako první výchozí možnost, vše 
se domluvilo ještě před mým příjezdem bez nějakých komplikací. Cena vypadala slušně, 
pokoje na fotkách také, lokalita výborná, tedy jsem ani o jiné možnosti ubytování 
neuvažovala. Před příjezdem se bylo potřeba zaregistrovat a vyplnit nějaké informace o sobě, 
přečíst si bozp informace, shlédnout video o požární evakuaci a složit jednoduchý zaškrtávací 
test. 
Pokoj je prostorný, nabízí dostatek úložného prostoru, lednici, klimatizaci. Ve sklepě se 
nachází pračky (10ntd za 1 praní na 30min) a sušičky (30ntd za 30min, 10 ntd za každých 
daších 15min navíc). Na každém patře na společném balkónu se nachází ždímačka, pokud si 



studenti perou oblečení ručně v umyvadle. Připojení na internet je přes kabel, který je 
potřeba si přivézt nebo koupit po příjezdu. Pro mě to byl trochu oříšek, protože jsem ještě 
netušila, kde mohu co sehnat. 
Každý nový příchozí student si musí sám zařídit matraci a lůžkoviny. Přímo na koleji se dá za 
pěknou cenu nakoupit deka, polštář a futon. Futon je vyloženě jen tenoučká placka na 
japonský styl, proto spíše doporučuji zajít pěšky/taxíkem do RT Martu nebo Carrefour 
Zhonghua (velký carrefour), kde si můžete koupit libovolnou matraci a dovézt na kolej 
taxíkem.  
Co mi na koleji chybělo, je kuchyně. Na koleji se ani nesmí vařit, kdyby někoho napadlo si 
pořídit nějaké spotřebiče na pokoj. Občas jsem si připravovala studená jídla, nenáročná na 
přípravu, na pokoji. Když jsem chtěla vařit česká jídla pro spolužáky, většinou jsem chodila ke 
kamarádovi do Prince Dorm, kde mají velkou společnou kuchyni, ideální pro sezvání několika 
kamarádů a společné vaření různých mezinárodních jídel :-). Pokud tedy někdo touží po 
možností mít k dispozici kuchyň, Prince Dorm je dobrá volba, avšak cenově trochu jinde, pak 
je možná lepší zauvažovat o pronájmu nějakého pokoje mimo univerzitu. 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Kolej šlo zařídit jednoduše společně s vyplňováním ostatních informací potřebných pro 
studium, poté už vždy přišel email s instrukcemi, nemusela jsem nic složitě zařizovat. 
  

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Přímo na koleji není žádná menza. V přízemí jsou automaty na pití a na instantní jídla.  
V pěší vzdálenosti, cca 5 minut, je možné zajít do nemocničního „food courtu“, který slouží 
jako menza studentům, nemocničnímu personálu i široké veřejnosti. Jen je potřeba ho trošku 
pohledat, je schovaný ve vnitřním atriu v B1F. Lepší je napoprvé tam zajít s někým, kdo místo 
zná. Kromě několika restaurací (rýže-maso-zelenina, sushi, vegejídla, nudle) je zde i 7-11, 
Imei, obchod s drinky, s čerstvým nakrájeným ovocem a lékárnou. Najíst se lze od 50ntd, 
nezapomeňte zmínit, že jste student.  
Na druhé straně kampusu se nachází známá Yule street, kde najdete nepřeberné množství 
restaurací s různorodým jídlem i cenami. Najíst se lze už od 35ntd. Osobně mohu doporučit 

jednoduchou restauraci s knedlíčky 加依軒 (cca 35-50ntd), pseudo-thajskou restauraci 泰好

泰式料理 (65-95ntd), nudle v 牛伯麵店 (nudle s arašídovou omáčkou 45ntd), steaky v Moo 

Wang flavor char-grilled steaks (cenově dražší, ale chuťově skvělé), pseudo-japonské nudle 

來碗拉麵 (65-100ntd), skvělý hotpot s pitím a zmrzlinou zdarma 大呼過癮 (cca 120ntd). 

V Yule street také najdete asi tři stánky s prodejem nakrájeného ovoce. Malý plastový box za 
40ntd a velký za 65. Prstem si ukážete na druhy ovoce, co byste rádi a obsluha vám nabere 
do krabičky mix. Nabídka je pestrá, většinou kolem 12 druhů ovoce. 
Zajímavé jsou i restaurace za nemocnicí a kolejí, na druhou stranu od kampusu, avšak 
angličtina je tam málo platná. Většina míst má menu pouze v čínštině, většinou si lze i tak 
vybrat, ať už s pomocí obrázků či překladače. Doporučuji naučit se znaky základních jídel, jako 
rýže, nudle, kuřečí, vepřové, hovězí. 
Nakoupit potraviny lze v PX Martu, Carrefouru, RT Martu, 24H a dalších. Lze sehnat téměř 
vše, i když něco je hůře dostupné a tedy i dražší. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 



Velmi záleží, jak se kdo chce stravovat. Pokud se někdo chce stravovat jen evropsky, 
pravděpodobně bude mít vysoké náklady. Mléčné výrobky, pečivo, mouka a uzeniny jsou 
v porovnání s ČR velmi drahé. Např. litr čerstvého mléka stojí kolem 80ntd, pytlík 
nastrouhané mozarelly 120ntd, jogurt 30ntd. Pečivo se většinou prodává trvanlivé balené 
nebo v pekárnách. Chléb se dá koupit německý za 140ntd nebo V Carrefour Zhonghua mají 
sýrový chléb s melounovými semínky za asi 59ntd a několik dalších druhů za podobné ceny. 
Uzeniny jsou dražší, a hlavně většinou ani nestojí za to, je kupovat. Většina párků a klobás má 
nasládlou příchuť. Párky doporučuji kupovat jen německé, cca 130ntd za 5 párků. O salámu a 
šunce nemluvě, na Taiwanu mají jen pár druhů a většinou vypadají divně. 
Naopak ryby, mořské plody, tofu a sezónní ovoce/zelenina jsou levné, až mi občas bylo líto, 
že nemám k dispozici kuchyň. Cena masa, ořechů a cukrovinek je přibližně stejná.   
Pro ovoce a zeleninu je nejlepší jet na kole na nákup na morning market. Můj oblíbený je 
Bing Zi Morning Market. Je to tradiční market, velký, kde najdete plno důchodců na skútrech, 
jak nakupují jídlo, vypadá to chaoticky a je to skvělý zážitek. Nikdy jsem tam nepotkala 
žádného bílého cizince. Pro nákup je potřeba dobře umět „body language“ nebo se naučit 
základy čínštiny, alespoň číslovky. Kromě čerstvé zeleniny a ovoce za nízkou cenu lze na 
marketu najít i několik second-hand stánků s oblečením. Občas člověk může narazit na 
poklady, já si takhle našla několik krásných šatů, jedny za 200ntd (140kč).  
 
Za jídla v restauracích jsem většinou platila 40-120ntd, záleží, jak kde a za co.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V Tainanu je nejlepší volbou pro přepravu skútr. Já jsem na skútr ve městě nebyla nikdy 
dostatečně odvážná, tak jsem zvolila kolo. Kolo lze na začátku semestru sehnat na několika 
místech kolem kampusu, já svoje koupila před nemocnicí u stánku pod slunečníkem. Starý 
pán tam má vždy kolem 12 kol z druhé ruky na prodej, cena většinou kolem 1000ntd. Na 
požádání namontuje i košíček. Toto místo doporučuji i pro případné opravy, píchlou duši mi 
vyměnil za 100ntd. Naopak nedoporučuji opravnu a prodejnu kol mezi Prince dorm a Shengli 
dorm, tam jsem za výměnu duše jednou platila 500ntd, velmi přestřelená cena.  
Další možností je pěší chůze. Mám několik spolužáků, co se nikdy nenaučili jezdit na kole, tím 
pádem ani na skůtru a chození je pro ně jediná možnost. Dá se to, ale je to zdlouhavé.  
 
V Tainanu jezdí vlaky a autobusy. Vlaky jezdí jen od severu k jihu a obráceně, nelze se tedy 
s nimi dostat na moc míst. Není potřeba kupovat lístky, stačí mít nabitou EasyCard. Cena za 
jízdné je nízká. Autobusy v Tainanu jezdí téměř všude, ale jen občas. Většinou jeden autobus 
za hodinu. Občas je dost nejasné, v kolik má který autobus jet, proto jsem autobusy moc 
často nejezdila. Všechny zastávky jsou automaticky na znamení, takže je potřeba uvnitř 
autobusu zmáčknout tlačítko na znamení řidiči, že se chystáte vystoupit. Cena je tuším 16ntd 
za jízdu. V některých městech, jako Taichung nebo Kaohsiung, je jízdné autobusy zdarma, 
avšak i tak je nutné si po nástupu do autobusu pípnout EasyCard.  
Další možností je taxi. Pokud mu na předním skle svítí dva červené čínské znaky, má volno a 
můžete si na něj mávnout. Nástupní sazba je 85ntd a pak podle času a kilometrů se 
připočítávají pětikačky. Ve více lidech je tak doprava taxíkem docela dobré řešení.  
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Po příjezdu jsem jako první řešila kolej. Moje buddy mi pomohla vyplnit formuláře a zaplatit 
v samoobslužném automatu první semestr. Následovala registrace do školy. Od školy jsem 



obdržela na email předem registrační formulář, který jsem vyplnila a donesla do kanceláře 
ISAD. V Cashier Division kanceláři jsem zaplatila poplatky a v místní nemocnici podstoupila 
vstupní vyšetření.  
O dva týdny později jsem na své fakultě vyzvedávala hotovou studentskou kartičku. 
Několik dní po příjezdu je potřeba zajít na imigrační, aby vám vystavili na základě víza ARC 
kartičku. Poplatek činí 1000ntd, je potřeba vyplnit jeden formulář a pak počkat asi dva týdny 
na vyhotovení.  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Naštěstí jsem nemusela nic takového řešit. Pouze jsem musela podstoupit vstupní prohlídku 
v nemocnici. Mají trochu jiný systém, než u nás a některý personál mluví anglicky, jiný ne, 
takže návštěva to nebyla úplně příjemná, nevěděla jsem, co mě čeká.  

Pracoval/a jste během studia? 
Na Taiwanu jsem nepracovala, moje vízum mi to oficiální cestou neumožňovalo. V Čechách 
mi stále běžela živnost, kterou jsem zvládla řídit i z dálky.  

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, nemám zkušenosti. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
V Tainanu doporučuji zajet se podívat na pláž do Anping, na Sicao bridge (nádherné západy 
slunce), old fort, BingZi morning market, různé chrámy.  
Moje oblíbené místo na Taiwanu je Kenting. Z Tainanu se tam dá dostat jednoduše, vlakem 
do Kaohsiungu na Zuoying station a odtamtud autobusem Kenting Express až do Kentingu. 
Jako neotřelý zážitek doporučuji vydat se na některý koncert do The Wall v Taipei. To bylo 
místo, kde jsem poprvé viděla Taiwance i jinak, než jen v jednolitém stylu oblečení a trochu 
více odvázané.  
V neděli jsem chodila do baptistického kostela přímo v kampusu, mají anglický servis každou 
neděli od 15h, většinu návštěvníků tvoří zahraniční studenti z NCKU. Cítila jsem se tam vždy 
velmi dobře a vítaná. O chod se starají manželé z Austrálie a manželé z Taiwanu. Na vánoce 
jsme měli společnou večeři u Taiwanských manželů doma, byl to skvělý čas.  
Občas jsem zajela v sobotu večer do Kaohsungu, do FightK. Je to církev, kterou každý týden 
navštěvuje okolo 2000 lidí, je to neskutečné. Velmi to tam žije, schází se ve stylové budově 
udělané z kontejnerů. I pro nekřesťany je to nevšední zážitek. Servis mají pouze v čínštině, 
občas je štěstí narazit na anglicky mluvícího hosta.  
O možnostech návštěvy studentského centra jsem se rozepsala u otázky na vybavenost 
kampusu. Nabídka je pestrá, určitě je z čeho vybírat :-)  

 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium a osobní finance 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
Záleží, jestli do toho počítat i počáteční pořizovací náklady či cestování do zahraničí, letenky 
tam i zpět pojištění, očkování, …. Pro běžný měsíc, kdy jsem nemusela nic pořizovat, ani jsem 
necestovala na více dnů, byly mé provozní běžné výdaje mezi 13000 - 17000ntd. 

a) z toho stravování – 7000 



b) z toho ubytování – 3200 

c) z toho na cestování a volný čas – 4000 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Pokud beru běžný měsíc, kdy jsem necestovala a nezahrnuji do toho jiné potřebné 
jednorázové výdaje, pokrylo mi stipendium 80-100% měsíčních nákladů. Pokud bych 
započítala letenky (8500 + 13600), pojištění (5500), očkování (cca 14000), výdaje spojené se 
získáním confirmation letter a víza (testy na HIV, Syfilis, další vyšetření, potvrzení o zůstatku 
na účtu, překlady), vybavení na kolej, kolo, atd., asi bych se dostala hluboko pod 50%. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Peníze mi přišly na účet uvedený v mobility. Za první semestr jsem peníze obdržela asi druhý 
týden pobytu. Za druhý semestr jsem peníze obdržela přibližně k začátku druhého semestru.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Celou dobu jsem používala pouze svoje české účty. Mbank, Airbank a Reiffeisenbank. 
Vybírala jsem jen v bankomatech v 7-11, který si účtuje 100ntd za každou transakci.  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Platila jsem 149ntd/semestr za nějaké pojištění. Něco málo jsem platila za rozřazovací test 
z čínštiny, částku si již nepamatuji (jen pro studenty, kteří přijíždí již s nějakými znalostmi 
čínštiny). Vytištění transkriptu nebo jiných dokumentů stojí 20ntd. Kopírovat a tisknout lze 
v Yule street za drobné peníze. 
 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
V prvním semestru 14 a v druhém 11. Jeden NCKU kredit = 2 ECTS, tedy jsem získala 28 and 
22 kreditů. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všechny byly uznané jako volitelné předměty, protože předměty, které jsem studovala, se 
neshodovaly s žádným povinným předmětem, který bych si mohla nechat uznat.  

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

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Vyplnila jsem seznam zakončených předmětů a poslala na studijní oddělení. Po schválení 
panem proděkanem mi byly zapsány předměty do kosu mou studijní referentkou.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Dokument o odjezdu, kam je potřeba nashromáždit razítka z několika míst (knihovna, 
účtárna, kolej, fakulta, ISAD, centrum čínského jazyka) jako potvrzení, že nikde nic nedlužím a 
vše je z mé strany v pořádku.  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 



Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Za tento rok jsem si vylepšila aktivní i pasivní zásobu anglického i čínského jazyka, jak v 
mluvené, tak i v psané formě. Rozšířila jsem si obzory v psychologii a chování zákazníka a 
dodavatele/designéra, vývoji produktu, designového myšlení, managementu, programování 
v Processingu. Nabyla jsem nové znalosti o postiženích u dětí, které mne navedlo na téma 
pro budoucí možnou diplomovou práci, o které bych bez tohoto backgroundu nemohla 
uvažovat. Díky častým prezentacím jsem zlepšila svůj mluvený projev, částečně odbourala 
nervozitu z prezentování. 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Velkým přínosem pro mě bylo osamostatnění jak od rodiny, tak od dalších lidí, na které jsem 
vždy spoléhala, zvyknutí si na to, že si musím poradit v různých situacích, pokud možno sama. 
Také jako velký přínos beru seznámení se s dalšími kulturami, a to nejen tou Taiwanskou. 
Myslím si, že jsem nabyla větší míru tolerance vůči druhým. Za ten rok jsem získala plno 
přátel, z nich několik velmi blízkých. Jsem moc vděčná, že jsem dostala příležitost strávit rok 
na Taiwanu, byl to můj nejkrásnější rok. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Naprosto výborné. Všechny potřebné informace jsem se dozvěděla včas. Komunikace s lidmi 
z oddělení pro zahraniční výjezdy i se studijním oddělením mé fakulty bylo velmi vstřícné a 
přátelské, vždy mi v případě dotazů odpověděli rychle a věcně, pomohli mi zařídit věci na 
dálku (vydání studentského potvrzení, uznání předmětů, zápis do rozvrhu, …). Jsem jim za to 
moc vděčná, velmi mi to usnadnilo pobyt i starosti. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Výborné. Všechny potřebné informace jsme měli připravené v příručce pro výměnné 
studenty. Dotazy a problémy se daly řešit v kanceláři ISAD, kde mě vždy nasměrovali na 
správnou osobu/oddělení.  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, velmi ráda bych vyjela znovu. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Zatím jsem ještě stále v zahraničí, tak jsem sama zvědavá, co se pro mě změní po příjezdu 
domů. Určitě ale věci nebudou tak, jako dříve, v dobrém slova smyslu.  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Asi ani ne, nevzpomínám si na nic konkrétního.  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 Mám jen profil na instagramu, ale nejsem moc aktivní uživatel. Instagram.com/hanice.palice 


