
Základní údaje o studentovi: Aneta Požárová 
Fakulta: MÚVS 

Obor studia: Ekonomika a Managment 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2.ročník

Zahraniční škola 
Země: Taiwan 

Název zahraniční školy: NTHU  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Economics 

Jméno koordinátora zahraniční školy: bylo jich více (záleželo na tom, co jsem 
potřebovala) 

E‐mail koordinátora zahraniční školy: hcchan@mx.nthu.edu.tw 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://nthu‐
en.web.nthu.edu.tw/files/14‐1902‐77925,r4800‐1.php?Lang=zh‐tw 
 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017‐2018   

Začátek pobytu: únor 2018   

Konec pobytu: červen 2018   

Délka pobytu v měsících: 5  

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

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční 
škole(uveďte odkaz na web)? 
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/JH/6/6.2/6.2.H/JH62h001.php 
 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Výpis 
známek, studijní plán, potvrzení o přijetí ke studiu na ČVUT, kopie pasu 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Naskenovat a poslat 
elektronicky 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení 
fakulty?  Studijní plán na NTHU 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním 
oddělení rektorátu ČVUT? Studijní plán a potvrzení, že jsem zapsána do dalšího 
semestru  
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano. Bezvízový styk je pouze 
do 90 dnů.  Více informací na: https://www.roc‐taiwan.org/cz_cs/post/113.html 
 



Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Zahraniční 
škola kola nic nevyžadovala. Měla jsem zdravotní pojištění od pojištovny UNIQA 
přes průkaz ISIC. http://www.isic.cz/pojisteni/ Platí celý rok a na celý svět. Stala se mi 
nehoda v Malajsii, ale pojišťovna mi poplatek za ošetření uhradila do týdne od odeslání  
potřebných materiálů (potvrzení o zaplacení poplatku, lékařskou zprávu).  
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Očkování není povinné, ale nechala jsem se 
očkovat na  břišní tyfus.  
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky 
či letenky. Měla jsem jednosměrnou letenku za akční cenu: 10 500 – Mnichov‐

Šanghaj-Taipei. Příště bych raději hledala dražší, ale pohodlnější – přímý let Vídeň‐
Taipei.  

Procedura na hranicích – co mít u sebe? Pas, vízum a palubní vstupenku.  
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Z letiště jsem jela sama, protože jsem přijela 
dříve o tři týdny dříve než škola začala.  

 

 

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

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká 
omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) Všechno Vám vysvětlí v emailu 
ještě před odjezdem na Taiwan. I když se Vám nedaří přihlásit se do kurzů přes 
systém, můžete se pak osobně zeptat profesora (Já jsem potřebovala předmět, 
který se vyučuje jenom na magisterském studiu, ale profesor mě i tak přijal – jsou moc 
ochotní).  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Já jsem byla moc 
spokojená s těmito předměty: Business English pro bakaláře, Marketing pro MBA 
studenty, Principles of Economics II (makroekonomie), (na Statistics II jsem měla moc 
hodnou profesorku, ale nebavilo mě to)

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. Výuka se trochu liší než u 
nás na ČVUT. Cvičení tu vůbec nejsou – měla jsem jenom tři hodiny přednášku. 
Hodnocení studenta se skládá z více částí – úkoly, průběžná písemka, závěrečná 
písemka, občas to můžeme i absence. Během semestru jsem dostávala docela 
hodně úkolů a skupinových prezentací, ale dalo se to zvládnout. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Profesoři na 
NTHU byli opravdu mílí a uměli dobře anglicky. Nepoužívali složité výrazy, takže se 



jim dalo v pohodě rozumět. Výuka byla zajímavější (ale možná to bylo tím, že jsem 
byla v novém prostředí a v cizí zemi).  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl 
přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) záleželo na předmětu – 
někde jsem si musela koupit učebnici. Na AJ bylo nutné koupit si cvičebnici. Většinu 
materiálu nám dávali na místní moodle. 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus obrovský a najdete tu všechno – velká 
knihovna, hodně restaurací, supermarket, dokonce i McDonald

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)? Počítače jsou k dispozici v knihovně. Internet po 
celém areálu. Kopírka je v kampusu také. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální 
akce pro výměnné studenty? Ano, je zde skupinka dobrovolných studentů, kteří se 
starají o exchange studenty, jako naše ISC to není. Pár aktivit a výletů však pro nás 
měli.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? Většina mých předmětů byla s místními studenti, kteří se také chtěli učit 
v angličtině.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? mimo kampus – privátní byt 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.  8000 Kč včetně internetu, vody a elektřiny  

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) O kolejích nic nevím. Chtěla jsem mít 
vlastní prostor, na učení potřebuji klid. Hlavně se mnou jel na 2 měsíce přítel, který 
na kolejích bydlet nemohl.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Dva měsíce předem 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? O jídlo na Taiwanu je 
bát nemusíte. Je na každém rohu. Mají tu supermarket Seven-11, který je otevřen 
nonstop.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? Místní jídlo (rýže, sojové mléko, tofu atd.) je 
velice levné. Jakmile ale chcete něco dováženého (sýry, mléko, čokoláda, máslo) je 
drahé 2x/3x. Ale mně evropské jídlo nechybělo, takže jsem tyhle potraviny 
nekupovala.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) V Hsinchu 
jezdí autobusy (tak 10 Kč za jízdenku), ale moc jsem je nevyužívala. Jízdní řád byl 
v čínštině. Takže jsem chodila pěšky, nebo využívala Ubike (něco jako rekola 
v Praze).  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Nic nebylo 
potřeba. Jenom přijít do školy a zapsat se. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano – v Malajsii. 
Nemocnice byla čistá a personál velice příjemný.  



Pracoval/a jste během studia? Ne, neměla jsem povolení.  

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Musíte zažádat o 
pracovní povolení.  

 
Krásná místa na Taiwanu – národní park Taroko, Kenting, Alishan, Yangshimingshan 
national park, Taichung, Kaohsiung, Shifen, Taipei, Jioufen, Geopark Yehliu, staré město 
Tainan 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Peníze od školy, 
vlastní peníze 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Záleželo, jestli jsem 
někam jela na výlety – cca 15 000 Kč

a) z toho stravování – 3000 Kč 

b) z toho ubytování – 8000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas – záleželo na výletu 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 50% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na začátku 
pobytu jsem peníze dostala.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty) Platební kartou se tady moc nedá, takže jsem 
vždy musela vybrat jednou měsíčně větší částku a vystačit s ní (moje banka měla 
jenom jeden výběr měsíčně z bankomatu zadarmo)

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)? Nic jsem jí neplatila. Jenom na Marketing jsme si 
museli zaplatit materiály (cca 250 Kč). 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 27 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? všechny 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, 
volitelné)? Anglický jazyk, Marketing, Makroekonomie, Statistika II, Zahraniční praxe 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano, 
sestavovali jsme společně studijní plán před odjezdem. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím 
musel/a čelit? Musíte počkat, až dorazí oficiální transkript. Pak Vám fakulta uzná 
předměty a zapíše do dalšího semestru. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
Transkript of Records, Doklad o uznání studia, Confirmation of Study Period, Zpráva 
z pobytu  



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Rozhodně se mi zlepšila angličtina a 
rozšířila jsem si obzory v ekonomice v USA (protože všechno ukazují na USA).  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Myslím si, že jsem se více 
osamostatnila, protože jsem tu neměla rodiče, kteří za mě všechno vyřizovali v Praze. 
Také se umím lépe seznamovat s lidmi  a bavit se s nimi.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.  1 ‐ Všechno nám 
bylo řečeno a když jsem si nebyla jistá, zeptala jsem a brzy jsem dostala odpověď.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako 
ve škole) 1 – všechno vysvětleno. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Určitě. Přemýšlím o studiu 
celého magistra v zahraničí, nebo opět přes MBD.  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Nové zkušenosti a kamarády. 
Poznala jsem jiný svět a otevřelo mi to oči. Nikdy na Taiwan nezapomenu.  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Naštěstí ne. Měla 
jsem jenom malé problémy, se kterými mi místní pomohli. 

Fotky – facebook Aneta Požárová 
Blog o Taiwanu – napište mi na email: aneta.pozarova@gmail.com  

 


