
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Masarykův Ústav Vyšších Studií 

Obor studia Projektové řízení inovací 

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

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Taipei University of Business  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Office of International Affairs  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Lisa Sun, Ben Wuu  

E-mail koordinátora zahraniční školy: sdsu09@ntub.edu.tw, benwuu@ntub.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.ntub.edu.tw  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 

Začátek pobytu: 26.2.2020 

Konec pobytu: 20.6.2020 

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Doporučení od spolužáků, webové stránky Masarykova Ústavu, portál Mobility. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Informace nám byly předány od koordinátorky MUVS ve spolupráci s koordinátory ze 
zahraniční univerzity. 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Bylo nutné sepsat motivační dopis, na jehož základě proběhlo výběrové řízení.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  
Koordinátorka MUVS zaslala nominaci studenta na zahraniční univerzitu. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Výuka probíhala v anglickém jazyce. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Před odjezdem bylo nutné odevzdat oznámení o výjezdu a studijní plán. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Bylo nutné odevzdat finanční dohodu. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
O vízum jsem nežádala. Od spolužáků jsem měla zjištěno, že Visitor víza platí po dobu 90 dnů. 
V průběhu nebo na konci lhůty je nutné vycestovat a doba víz se znovu obnoví. Protože jsme 
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měli v plánu vycestovat, rozhodli jsme se víza nezařizovat. Je však nutné letenku s výjezdem 
během těchto 90 dní mít.  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Zdravotní pojištění jsem si zařizovala přes ISIC, je nutné mít tedy zřízen ISIC. Volila jsem roční 
pojištění s dlouhodobými výjezdy. Zadala jsem jen termín odjezdu a pro případ dalšího 
cestování jsem nemusela řešit další pojištění. Měli jsme v plánu vyjet i na Filipíny, což však 
nebylo kvůli pandemii umožněno. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nechávala jsem se očkovat na žloutenku a tyfus.  

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

Letenka s přestupem ve Frankfurtu stála 16 000,- Kč. Byla kupována na začátku ledna. Měla 

jsem koupenou letenku již v polovině prosince, avšak tento let byl z důvodu letu přes Peking 

v době pandemie zrušen. Z toho důvodu jsme byli nuceni koupit novou. Původní letenka stála 

15 000,-Kč. 

Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

Na letišti se vyřizuje Arrival card, kdy je nutné mít u sebe zpáteční letenku či letenku odletu 

ze země v případě, kdy mám pouze Visitor víza. Jinak platí základ jako pas, místo pobytu 

(hotel, ubytování) nebo pojištění. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Cesta z letiště byla náročnější, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Letěli jsme přes noc, tudíž 

jsme byli unavení a byli jsme v novém prostředí. Taipei má však jasně značené metro a 

v pohodě funguje Google Map, takže cestu na místo ubytovaní vám v pohodě najde. Je však 

nutné si na letišti koupit sim, abyste měli data. 

Na letiště vede přímo vlak, který jede asi 50 min z Taipei Main Station. Cesta je naprosto bez 

problému. V případě odletu jsme využili Uber, který nás dovezu na zmíněnou stanici, ze které 

je již jednoduché se na letiště dostat. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Neměnila jsem, ale nakonec mě to mrzí, protože jsem přišla o jeden skvělý předmět. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
První dva týdny semestru jsme si mohli změnit předměty, které jsme měli navolené ve 
studijním plánu. Mohli jsme navštěvovat všechny kurzy a na základě požadavků a plánu 
předmětu se rozhodnout, zda ho budeme navštěvovat či nikoliv. Sama jsem studijní plán 
neměnila, avšak spolužáci tvrdili, že změna předmětů nebyla nijak zvlášť zdlouhavá procedura. 

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



Jednoznačně doporučuji předmět s profesorem Xu, který vyučoval čínštinu. Tento předmět je 
povinný, ale byl to nejlepší předmět, který jsem zde navštěvovala. 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Dalším povinným předmětem byl kurz Cross-cultural Learning Service, jehož součástí bylo 
dobrovolnictví. Bylo na nás, co si zvolíme. Bylo možné vyučovat nebo doučovat cizí jazyk, 
pomáhat ve školkách, v útulcích nebo uklízet přírodu (např. pláže).  

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Výuka probíhala srovnatelně. V jednom předmětu (Internet Marketing) jsme měli možnost se 
zapojit do projektu s místními studenty. Problém byl však v tom, že projekt probíhal převážně 
v čínštině, takže zapojení většiny studentů nebylo možné. Avšak vynahrazení přinesla např. 
možnost práce s Photoshopem, kterou zprostředkovala externí lektorka, opět v rámci 
předmětu Internet Marketing.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita výuky zahraniční školy je vysoká. Stejně jako v domácí škole, i zde působí mnoho 
zkušených a vzdělaných profesorů, kteří mají svým studentům co předat.  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Studijní materiály nám buď předali profesoři během výuky nebo jsme je měli dostupné na 
studentském portálu Black Board. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Škola má malá a přátelský kampus, ve kterém se nachází dvoreček s basketbalovými hřišti, 
posilovna, knihovna a školní kantýna, ale dokonce např. kadeřnictví. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
V kampusu fungovala síť Eduroam nebo studentská síť, na kterou nám zajistil přihlašovací 
údaje koordinátor zahraniční univerzity. V kampusu byly počítačové učebny, do kterých jsme 
mohli jít, a vedle kantýny byla část, kde jsme si mohli nechat vytisknout nebo ofotit různé 
dokumenty. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Zahraniční univerzita pořádala např. International food festival, kde si výměnní studenti 
s místními vyměňovali kulinářské zážitky.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, byla o to snaha v rámci předmětu Internet Marketing. S místními studenty jsme však také 
pracovali na hodinách čínštiny, kdy nám pomáhali např. s výslovností. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Před odjezdem jsem si přes Facebookovou skupina pronajala byt v rámci Studia, kde bylo 
dalších 6 bytů. Byt jsem sdílela se spolužačkou, kde jsme měly soukromou koupelnu, kuchyňku 
a jeden pokoj. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 



Za ubytování jsme ve dvou platily cca 17 000 NTD, což je cca 14 000,- Kč. 

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) 
Zajištění koleje bylo v případě naší zvolené školy problematické. Nejprve nám bylo sděleno, že 
není místo a poté, že jsou koleje daleko. Proto jsme zvolili variantu najít si vlastní byt, kde 
budeme mít soukromí.  
Byt jsme měli plně vybaven, koupelna, kuchyň, pračka, připojení k internetu, TV, lednička, 
matrace, ložní práce, nádobí, AC. Ubytování bylo v pořádku  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
2 měsíce před odletem je už dobré to aktivně řešit. V tuto dobu už však byty docela rychle mizí, 
proto je nutné jednat rychle. Čím dříve, tím lépe. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Stravování probíhá většinou venku, kde je možné nalézt téměř vše, od jednoduchých a lehkých 
svačinek – toust, omeleta, po hlavní jídlo a večeři – rýže, nudle, ale i místní pokrmy. Je možné 
si také vařit, ale ne všechny byty mají kuchyň. Další bod, který je proto vaření je fakt, že 
potraviny jsou poměrně drahé a více se vyplatí jíst venku. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Potraviny, ze kterých se vaří, jsou spíše dražší (rýže, těstoviny, olej, některá zelenina a ovoce). 
Zeleninu a ovoce je lepší kupovat ve vytipovaných zelinářstvích, které jsou často levnější než 
obchoďáčky. Připravené pokrmy na ulici jsou většinou levnější než v ČR – Hamburger 60,- Kč, 
oběd či večeře 40 – 80 Kč.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Na městskou dopravu bylo možné využívat Easy card, kterou jsme dostali asi 2. týden po 
začátku semestru. Tu jsme si nabili a bylo možné s ní platit dopravní prostředky, ale také 
například nákup v 7-11 nebo Family Martu. V rámci Taipeie jsme nejčastěji využívali metro, 
méně často autobus. Metro je naprosto jasně značeno, autobusy jezdily na čas, ale dost 
šílenou rychlostí. Je nutné na ně mávnout, aby řidiči zastavili. Jako studentům se nám každý 
měsíc dobilo zpět 20 % proježděného jízdného. Později jsme kupovali měsíční jízdenku za 1280 
TWD. Pokud nebylo moc teplo, využívali jsme také možnosti U-biků, tedy sdílených kol. 
Půjčovaly se na Easycard a půl hod byla za 5-10 TWD. Stanice byly téměř na každém kroku. 
Mimo Taipei jsme využívali vlak, autobus nebo auto. Vše cenově dostupné, ale záleží na 
vzdálenosti, kterou jedete. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Jak už jsem zmiňovala, je potřeba si pořídit místní sim kartu. Já jsem si pořídila od My Phone 
za 300 TWD na 60 dní s 4,4 GB a stačilo mi to. Dále pak stačí počkat na studentskou kartu, 
která je i Easycard – použití na MHD a platby nákupů. 

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

Pracoval/a jste během studia? 
Nepracovala. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nezjišťovala jsem. Avšak měla jsem visitor víza. Pro práci bych musela mít asi pracovní víza. Jak 
to je s brigádou, nevím. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 



Jelikož jsme neměli možnost cestovat mimo Taiwan kvůli pandemii, procestovali jsme téměž 
celý Taiwan. Vřele doporučuji Yangmingshan National Park, Zoo Taipei, Tamsui, pláže 
v Kentingu, Taroko national Park, Mt. Jade – nejvyšší hora, Kaohsiung, Sun Moon Lake, 
Rainbow Bridge, Taipei 101 a Elephant Mountain. Je toho mnoho a určitě jsem na něco 
zapomněla! 
Většina výletů není nějak moc finančně náročná – je však třeba zvážit způsob dopravy a 
ubytování. Pokud se nebojíte, doporučuji půjčovat auto, ve kterém je možné spát, popř. brát 
s sebou stan. Stravování je většinou jednoduché, protože svačinky pokryje nějaké pečivo, 
sušenky či ovoce a hlavní jídla jsou všude k sehnání.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Vydělávala jsem si v rámci své práce před odjezdem a poté jsem využívala stipendia od ČVUT 
a MUVS. Stipendium pokrylo asi 60 % pobytu a zbytek hradily mé zdroje. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Měsíční výdaje se pohybovaly asi do 25 000,- Kč. Začátky byly dražší, protože nevíte, co a jak, 
ale později se naučíte, co a kde kupovat, jíst, atd. 

a) z toho stravování: asi 17 000,- Kč 

b) z toho ubytování: 7 000,- Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: asi 7 000,- Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Stipendium pokrylo prvotní výdaje jako je letenka, očkování, cestovní pojištění a ubytování do 
dobu délky pobytu, tzn. asi 60 % všech výdajů. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Byla mi vyplacena téměř celá částka, jak je to sepsáno ve Finanční dohodě. Zbylé 3 000,- Kč 
budou vyplaceny po odevzdání všech dokumentů. Částka byla vyplacena asi v první čtvrtině 
pobytu. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Před odletem jsem si založila Revolut kartu, kterou jsem používala pro platby a výběry 
v zahraničí. Tato karta mi umožňovala vybírat za stejný kurz, který mi ukazoval Google. Je 
dobré také najít banku, u které nebudete mít poplatek za výběr. Poplatek bývá často také 
v obchodech jako je 7-11 nebo Family Mart. Poplatek je většinou 100 TWD, což je asi 80-85,- 
Kč. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Na zahraniční škole jsem si pořizovala učebnici na čínštinu, která stála asi 650,- Kč. Dále tisk či 
skenování byl za zanedbatelnou částku 1 TWD. Navíc nebyla téměř potřeba si něco tisknout 
nebo kopírovat.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 



Během svého pobytu jsem měla 4 předměty, za které jsem získala 11 kreditů. Na domácí 
univerzitě bych za tyto předměty měla získat 30 kreditů. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Domácí univerzita mi uznala 30 kreditů.  
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Na domácí univerzitě mi byl uznán povinný předmět – Diplomová práce a 3 povinně volitelné 
předměty, a to Zahraniční práxe, Vybrané inovační techniky a technologie 1 a Vybrané otázky 
inovačního managementu A-1. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Na základě Studijního plánu, který jsme odevzdávali na studijní oddělení před odjezdem, jsem 
si předměty navolila. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Bylo nutné všechny potřebné dokumenty odevzdat na studijní oddělení a zahraniční oddělení 
rektorát ČVUT. Nebyl žádný problém. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Na zahraniční oddělení rektorátu bylo nutné odevzdat Transkript známek ze zahraničí, 
potvrzení o délce studijním pobytu, a doklad o uznaných předmětech. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Velice se mi líbilo, že jsem mohla porovnat mezinárodní pohled na business či jinou 
problematiku. I během relativně krátké dobu bylo možné pozorovat odlišné životní přístupy 
české povahy a povahy lidí z asijských zemí. Oceňuji možnost, že jsme byli nuceni prezentovat 
vlastní názory a podněcovat diskuzi na dané téma. Také jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet 
práci s Photoshopem, ve kterém bych se chtěla dále vzdělávat. Cením s také možnost, kdy jsem 
mohla komunikovat a sdílet své názory s profesory, kteří studovali a získávali své zkušenosti 
v jiných zahraničních univerzitách a učit se od nich. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Největší osobní přínos vnímám v tom, že jsem přehodnotila žebříček osobních hodnot a zjistila, 
co je pro mě skutečně důležité. Uvědomila jsem si, jak moc nám cestování a poznávání nových 
míst, zvyků a lidí může přinést do vlastního života a jak moc nám může rozšířit obzory. Dříve 
mi přesně toto přišlo jako klišé, ale opak je pravdou! Jak se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si 
člověkem. Nyní bych řekla, že kolik zemí jsi poznal nebo procestoval, tolikrát jsi získal nový 
pohled na věc, nový nadhled a nový postoj k příležitostem, které ti život přichystá. Nyní vím, 
že pokud by mi přišla pracovní nabídka ze zahraničí, neváhám a beru ji všemi deseti, protože 
přes prvotní nekomfort, to má mnoho přínosů, které plně oceníme až s odstupem času, popř. 
před návratem domů nebo dokonce až po návratu do všední rutiny dnů před odjezdem.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Dá se říci, že MUVS poskytuje všechny informace na svých webových stránkách, popř. na 
portále Mobility. Oboje však shledávám lehce nepřehledné. Avšak koordinátoři programu 
fungují dobře, proto v případě dotazů, je nejlepší se obrátit na ně.  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 



Taiwanci jsou velice vstřícní a nápomocní lidé, proto v případě jakýchkoliv problémů nám 
učitelé či koordinátoři nabídli pomoc. Velice oceňuji pomoc od tamního koordinátora Bena, 
který byl kdykoliv ochoten mi pomoci a poradit. Pomohl mi v mnohých malých nesnázích. 
Skvělá byla informační schůzka, avšak některé informace např. o tom, kde se schůzka koná, o 
kampusu, o používaných aplikacích by mohly být sděleny už dříve pomocí e-mailu. Určitě by to 
ulehčilo mnoho prvotních nesnází. Dále bych velice ocenila nějaký buddy systém, který funguje 
v rámci programu Erasmus při pomoci se všedními záležitostmi, jako např. kde koupit levnou 
simku, jak si zajistit slevu na MHD, kde je dobré a levné jídlo a různé další typy.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Rozhodně bych měla zájem a všem vřele tuto zkušenost doporučuji! Velice lituji, že jsem této 
možnosti nevyužila již na bakalářském studiu a hledám další možnosti, kdy bych mohla vyjet 
do zahraničí na další dobu. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Oceňuji nadhled, který jsem získala. Ta vzdálenost mi pomohla koukat na mnoho věcí jinak a 
brát mnoho věcí jinak. Nebrat vše jako samozřejmost a užívat si okamžiku.  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Nesetkala. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 

Poslední školní den se všemi spolužáky z výměnného pobytu. 



 

Fotka z prvního týdne a výhled z Elephant Mountain na Taipei 101 


