
 

Základní údaje o studentovi 

Fakulta FEL 
F
E
L 

Obor studia  
Umělá Inteligence 
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Název zahraniční školy:  National Taipei University of Technology 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy 
College of Electrical Engineering & Computer 
Science 

Jméno koordinátora zahraniční školy Mr. Lio Lin 

E-mail koordinátora zahraniční školy  liolin@ntut.edu.tw 

Web zahraniční školy pro výměnné 
studenty 

https://wwwoia-en.ntut.edu.tw/files/11-1106-
8468.php?Lang=en 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018-2019 

Začátek pobytu: 9/2018 

Konec pobytu: 2/2019 

Délka pobytu v měsících: 5 

Aktivity před výjezdem 

 

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od jiných studentů 
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
http://aps.ntut.edu.tw/course/en/course.jsp 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Doklady, transkript, doporučující dopis 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Online přihláška 
 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Vyřídit studijní plán 
 

 

http://aps.ntut.edu.tw/course/en/course.jsp


   

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Zvací dopis, pojištění na celou dobu výjezdu, schválený studijní plán, potvrzení o zápisu do 
dalšího semestru 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Dvě možnosti. Buď využít turistické vízum na 3 měsíce, které Češi i Slováci získají na 
hranicích pouze za podmínky zpáteční letenky a platnosti pasu po tuto dobu. Stačí tedy do 
3 měsíců zaletět, byť jen na víkend, do jiného státu a poté máte nárok na další 3 měsíce. 
S turistickým vízem ale není možné na Taiwanu pracovat ani získat jiné vízum. V tom 
případě je nutné minimálně visitor vízum (do 180 dní), to se získá do 3 dnů na ambasádě po 
vyplnění online přihlášky. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
UNIQA, dá se sjednat online, v 2018 bylo nejlevnější, tzn. 2700 Kč na rok 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Taiwan vyžaduje základní očkování, pokud vaši rodiče nejsou idioti, máte je. Stačí o nich 
mít jakékoli potvrzení od doktora v angličtině (nevyžadují mezinárodní očkovací průkaz). V 
opačném vás naočkují první den školy. 

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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Nejlevnější zpáteční letenky jsou občas od 300€ při odletu z Mnichova, Amsterdamu nebo 

Paříže (plus cesta tam). Já si cesty poskládal s vícero aerolinkami a už po cestě se vždy v 

každé zemi zastavil na pár dní. Cestou tam Katowice-Dubaj-Filipíny-Taipei, 5000-6000 Kč. 

Zpět Taipei-Singapore-Berlina, cca 7000 Kč. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

NTUT má BuddyProgram, pravděpodobně vám Buddy nabídne, že vás vyzvedne. Pokud 
máte přílet do Taipei (Taoyuan International Airport). Můžete jet metrem, autobusem 
(může se časově vyplatit, podle toho, kam v Taipei máte namířeno), kombinací metro do 
Taoyuan a pak rychlovlak (lehce rychlejší), nebo taxi/Uber. (Na Taiwanu vás ani taxikáři 
neokradou). 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, jeden předmět, který jsem měl schválený měl při mém příjezdu již obsazenou kapacitu 
(místní studenti se mohou zapisovat online s velkým předstihem). Nabídli mi podobný 
předmět, ale ten už mi u nás neschválili. Semestr tam začíná dřív, takže u nás akorát mají 
všichni dovolené, zástupy na ČVUT neexistují, takže než se vám podaří sehnat garanta 



předmětu, zkončí doba pro změny rozvrhu. (Pokud budete muset někomu na ČVUT volat, 
jakože budete, z Taiwanské SIM je to mnohonásobně levnější než z České). 

 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Dva týdny na změny, poté lze kurzy pouze rušit, ale už zůstanou v transkriptu jako 
nedokončené. Na Taiwanských školách to berou jako špatnou vizitku, která je se studentem 
už nastálo. Pro nás to ale neznamená vůbec nic. Rušit se předměty dají až cca do prosince, 
pokud i to prošvihnete, nikdo vás neseřve jak u nás, ale pokusí se najít administrativní cestu, 
jak deadline posunout. Celou dobu s úsměvem na tváři. 

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

Neural Networks, Robotics and Automation Application, čínština 
 
Mimo předměty ještě škola nabízí placený kurz čínštiny. V roce 2018 i jeden měsíc zpětně 
proplatila po úspěšném dokončení. Na výběr je buď kurz ve skupince do 7 lidí, nebo 1 učitel 
na 1 studenta. Doporučuji se základy naučit předem (na FELu a Stavebce je předmět, plus 
appka HelloChinese) a pak zvolit druhou variantu zde. Nenechte se vyděsit první informací, 
co najdete, že čínština má kolem 50 000 znaků, používá se jich zlomek. Pokud máte jen 
jeden semestr, doporučuji vynechat psaní/čtení (krom názvů jídel, protože meny bývají jen v 
čínstině) a soustředit se mluvení. I za tak krátkou dobu se dá naučit překvapivě hodně a 
celý pobyt na Taiwanu bude ještě mnohem lepší. 
 

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. 
 
Hodně záleží na předmětu. Společný pro všechny je ale velmi milý a přátelský přístup 
učitelů (jako ostatně všech lidí všude na Taiwanu). Je běžné že studenty podporují 
poplácáváním po ramenou. Na to se připravte, ať s průpravou z Českých škol neuskočíte 
stranou v očekávání facky. 
Například Robotics and Automation Application byl veden trochu na způsob hackatonu. 
Každý týden teoretická příprava za domácí úkol, pak 3h cviko, kde musíte daný problém 
vyřešit (v týmu) a do druhého dne sepsat report. Naopak VR / AR předmět byl veden 
klasickými přednáškami, plus prezentace studentů v midterms a místo zkoušky prezentace 
semestrální práce (aplikace). 

 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Předměty jsou obecně jednodušší (dle většiny cizinců), pokud splníte projekty/úkoly atd. 
Ale je to dáno trochu jiným systémem. Taiwanci v posledním ročníku pracují v laboratoři 
svého vedoucího každý den od pondělí do pátku. Kolikrát i 10 denně. 
Naopak obtížnější je obecná úroveň matematiky. Většina výměnných studentů se shodla, že 
všechny předměty, kde jí víc matematiky, jsou mnohem náročnější. Obecně se učitelé 
zaměřují na to, aby danou látku všichni skutečně pochopili. 

 



 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Škola má společný web pro všechny předměty. Každý učitel má asistenta z řad doktorantů, 
kteří studentům připomínají úkoly, přípravy na hodiny atd. Plus dostane přístup do 
knihovny školy (včetně e-knih ke stažení), tak i do všech ostatních knihoven po městě. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 

Kampus NTUT je relativně malý, ale je v něm všechno potřebné - obchod s čajem, kavárna, 
knihovna, palmy, tělocvična, posilka (zdarma), 7-11, atd. Starší budovy kampusu a učebny v 
nich jsou občas docela hnusný, ostatně jako na celém Taiwanu. Platí tam, že se domy moc 
neopravují, když zestárnou, spíš je zbourají a nahradí vyššími. Nový budovy jsou pěkný. 
Všude místo na sezení, jídlo, učení a jakékoli další aktivity. Jídlo je lepší přes ulici. Otevřeno 
je i o víkendu. 
 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Přístup na školní síť dostanete první den. Tisknout se dá v jakémkoli 7-11 (který jsou úplně 
všude a otevřený nonstop), někde v kampusu je copy centrum, kde má každý student asi 
1000 tisků zadarmo. 

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

Ano, hlavně studentské spolky. Výlety, večeře, sporty, language exchange,... 

 
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? 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
 
V rámci finanční dohody máte možnost dostat ubytování na koleji přímo v kampusu za 
20000 na semestr. Jinak není problém sehnat ubytování na bytě. Na Taiwanu si nikdo byty 
nekupuje, jen pronajímá. Tomu odpovídá nabídka a paradox, že pronájem je levnější než v 
Praze, ale koupě výrazně dražší. 
 

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) 
Koleje v rámci dohody nejsou ty pokoje po 4 lidech, co má škola na webu, ale buňky s 
pokojema po 2. Na koleji (často i na bytech) nejsou matrace, tu si každý musí koupit. Na 
Taiwanu je rychlý internet i v horách a ve všech tunelech, samozřejmě tedy i ve škole. 
Na společném bytě s Taiwanci zas zažijete víc z jejich kultury, např hot pot party. 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
O kolej se žádá v rámci online přihlášky. Byt/studio/pokoj se dá sehnat vždy. 



 

 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Přímo v budově kolejí je něco jako menza, přes ulici od školy je ulice s velkým množství 
jídla. 

 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Tkz. rodinné restaurace a většina jídel na nigh marketech je výrazně levnější. V rodiných 
restaurací bývá neomezená rýže a čaj. Dá se najíst do 100 Kč, někde i do 50 Kč. Restaurace 
se západním jídlem dražší. All you can eat hot pot a barbecue od 350 Kč, vždy včetně 
zmrzliny, rýže a čaje, někde včetně piva (all you can drink piva). V supermarketech je něco 
dražší, něco levnější než u nás. Např mléko, sýry a víno jsou hodně drahý. Sýry navíc skoro 
nemají, jen v Carrefour a v supermarketu pod 101. 

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Taipei je rozlohou relativně malý, dá se chodit pěšky, kolo stojí 5 NTD za 30min. Při 
přestupu z jiného MHD je prvních 30 min zdarma. Metro podle vzdálenosti od 15 NTD. MHD 
12 NTD. Vlaky a autobusy za rozumné ceny. Rychlovlak je levnější při koupi předem. 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Pokud chcete řídit, musíte si na úřadě registrovat mezinárodní řidičák. V ČR vám ho vydají 
za 50 Kč, registrace tam je zdarma. Jinak stačí přijít do školy. 

 

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

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
S turistickým vízem je to nelegální (ale studenti občas na černo učí angličtinu). S visitor 
vízem si můžete zažádat o work permit, popřípadě vám ho vyřídí zaměstnavatel. Sehnat 
práci není problém. 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Taiwanky, jídlo, hory, moře, národní parky… Za semestr se dá procestovat Taiwan křížem 
krážem. Doporučuji minimálně Alishan, Taroko a východní pobřeží. Téměř všude se dá 
dostat hromadnou dopravou za rozumný peníze. Mimo Taiwan doporučuji zajet do 
Vietnamu. Poznávání kultury, která má opravdu co nabídnout. Taiwanci jsou až pohádkově 
přátelští.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium plus úspory. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
10-15 000 Kč 

a) z toho stravování 
4000 



 

b) z toho ubytování 
4000 

c) z toho na cestování a volný čas 
4000 

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

80% 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Rozděleno na dvě části dle kalendářního roku, obdrženo někdy  v průběhu semestru. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Někde české karty neberou, Google Pay ano. Na převod peněz a výběry TransferWise nebo 
Revolut. Především na nigh markety a malé restaurace je nutná hotovost. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Medical check první den školy, nic drahého. 
 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
22 + 6 za projekt vedený pouze na ČVUT 

 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
22 
 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Neural Networks za SSU,  Robotics and Automation Application za Umělá inteligence v 
robotice 
 

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

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a 
čelit? 
Podpisy od garantů předmětů. Garanti samozřejmě neodpovídají na emaily, takže se za 
nimi musí chodit a jen doufat, že zrovna budou v kanceláři (a že kancelář, kterou mají 
uvedenou na webu je ještě aktuální). To by se ještě dalo, problém ale nastane  když po 
příjezdu na zahraniční školu zjistíte, že si některý z uznaných předmětů nemůžete zapsat. 
Ve škole vám doporučí podobný předmět s volnými místy, ale garanta na schválení již 
neseženete. Plus semestry v zahraničí dost často začínají dřív, takže jsou u nás dovolené a 
pro mě nepochopitelně neexistují zástupy (snad všude funguje systém - mám dovolenou, 
mám zástup, který má na starosti mojí práci - na ČVUT zjevně ne).  Formulář s chválenými 
předměty v papírové podobě (jak jinak v 21. století na technické škole) je poté nutné 
nechat podepsat na studijním a poté donést na rektorát.  
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Studijní plán, doklad o pojištění, doklad o zápisu do dalšího semestru ze studijního 
 



 Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Opravdové porozumění probírané látce, naučil jsem se základy čínštiny. 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Velmi pozitivní. Možnost života a porozumění (na první pohled) tak odlišné kultuře.  

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Zmatek ohledně uznávání předmětů 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Vše bez problémů. Informace o předmětech na jednom místě, na studijním vždy rádi 
pomohli 
 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Taiwan 
 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Slovák mě málem zabil na motorce 

 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
https://photos.app.goo.gl/yJdzuCKusng9RZC5A 

https://www.instagram.com/_denisdenisdenis/ 

 

https://photos.app.goo.gl/yJdzuCKusng9RZC5A
https://www.instagram.com/_denisdenisdenis/

