
 Základní údaje o studentovi 
Fakulta informačních technologií  

Obor studia: Informační technologie  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 1. ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Taiwan University of Science and Technology  

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

Jméno koordinátora zahraniční školy: Irene Tai-Lin Ho  

E-mail koordinátora zahraniční školy: irene72@mail.ntust.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-
60776,r1017-1.php?Lang=en  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: Únor 2020  

Konec pobytu: Červenec 2020  

Délka pobytu v měsících: 5,5 měsíce  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od kamarádů, přednášky na ČVUT. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://querycourse.ntust.edu.tw/querycourse/  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Transcript of records, fotokopie cestovního pasu, fotografie, motivační dopis. 
Dále je potřeba rentgen plic a prohlídka od doktora (stačí v ČJ, překlad si může každý udělat 
sám).  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Vše online skrz systémy NTUST nebo emailem.  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Studijní plán, pojištění na celou dobu studia, potvrzení o zápisu do dalšího semestru 

 

https://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-60776,r1017-1.php?Lang=en
https://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-60776,r1017-1.php?Lang=en
https://querycourse.ntust.edu.tw/querycourse/


 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano i ne. Pro Taiwan jsou typické tzv. visa run. Nevím, jak moc legální to je, ale mnoho lidí to 
tak děla a nikdo to neřeší. Ovšem pokud byste zůstali v zemi přes platnost svého víza, hrozí 
vám tučné pokuty. 
Já jsem měl normální vízum na půl roku s možností opakovaného vstupu do země. 
Info na stránkách kanceláře: 
https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/cat/9.html 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Pojištění přes ISIC, 3500 Kč, plus 1000 Kč za nebezpečné sporty. Žádný zdravotní problém 
jsem neměl, takže nedokážu posoudit. 
NTUST vyžaduje, abyste měli pojištění. Je možné ho ale zřídit přímo od NTUST až po příletu. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Vyžadovány byly zarděnky a spalničky.  
 

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

Letenky jsem hledal na různých portálech (kiwi, skyscanner, letuska, google flights). Koupil 

jsem přes Google Flights, přímo u AirFrance. Cca 18500 Kč za obousměrnou letenku včetně 

jednoho odbaveného zavazadla (23 Kg). S jedním přestupem v Amsterdamu. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas, vízum. Letos vyplněný dotazník o COVIDu (dostali jsme v letadle). 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Cestoval jsem s dalšími Čechy, ale dostat se z letiště je jednoduché. Stačí si na letišti koupit a 

dobít Easycard (fungující Lítačka) a jet metrem až do Taipei. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano. Některé kurzy se vůbec neotevřely, některé byly jen v čínštině (což jsem trochu čekal).  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Cca měsíc a půl před začátkem semestru byl zápis online. Potom první dva týdny semestru 
jsou na vyzkoušení a zapsání kurzů, pokud to nestihnete předtím. Pro zapsání kurzů, které 
jsou již plně obsazené můžete dostat od vyučujícího tzv. authorization code, díky kterému si 
můžete zapsat kurz skrz online systém. 
V půlce semestru si můžete kurzy zrušit bez jakékoliv penalizace (musíte asi ale na konci 
pořád splňovat hranici 20 kreditů na ČVUT). 

https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/cat/9.html


Oficiálně nějaká omezení jsou, ale o těch vás škola informuje dostatečně s předstihem. 

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

魏煒圻 (Alex Wei) učí business předměty. Já jsem měl konkrétně Technology Service Business 

Start-up Assessment and Interpretative Business, ale ostatní jsou dost podobné (ze 
zkušenosti ostatních studentů). Příjemný chlapík, který má engineering background, takže to 
není jenom takové tlachání o businessu, ale člověk se i ledacos dozví. 

Na čínštinu 陳方玓. 

Dále doporučuji zapsat si kurzy na NTU (obecně lepší úroveň). Já jsem tam měl kurz AI. 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ano, měl jsem stáž. V rámci předmětu Cloud and Fog Computing in the Internet of Things 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Většina kurzů je v 3 hodinových blocích, nejsou nijak striktně odděleny přednášky a cvičení. 
Hodnotí se často docházka, domácí úkoly a většina kurzů má nějakou formu skupinového 
projektu, který má často největší podíl na hodnocení. 
V půlce semestru jsou tzv. midterm exams a na konci final exams (cca týden obojí). 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita výuky v angličtině na NTUST je trochu nižší v porovnání s výukou v češtině na ČVUT. 
Bohužel je to také dáno angličtinou místních vyučujících. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Vystačil jsem si s online zdroji (moodle, e-zdroje od NTK). Byla možnost skupinového 
objednání papírových knih, nebylo to však povinné. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Najdete zde vše: dvě menzy, 7-Eleven, FamilyMart, poštu, bankomat, knihovnu, sportoviště, 
koleje, park pro odpočinek atd. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
V knihovně jsou dostupné počítače, stejně tak na některých hodinách. Vlastní notebook není 
nutností, ale doporučil bych ho. 
Tisknout, kopírovat je možné v knihovně a na dalších místech v kampusu, nebo potom 
v každém 7-Eleven. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, s ohledem na COVID jich bylo ale velmi omezené množství. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, většina kurzů má skupinové projekty s místními studenty. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Měl jsem pronajatý pokoj v Nové Taipei (New Taipei City). NTUST zatím nenabízí Exchange 
studentům koleje, protože jsou stále v rekonstrukci (už by ale mohly být brzo k dispozici). 



Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
7000 NTD + energie (liší se v závislosti na období a používaní klimatizace) 

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) 
Viz výše, jiná možnost nebyla. Kuchyň (není samozřejmostí) s plotnou a lednicí, klimatizace 
(bez ní to nejde), pračka, sušička, internet – z mé zkušenosti většinou dost pomalý. Za tuhle 
cenu je ubytování ve starých domech, žádné novostavby. Mně však nic nechybělo a nevidím 
důvod utrácet víc. Většinu času jsem byl stejně pryč. 
Co vím, tak koleje fungují pořád včetně prázdnin a víkendů. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Moc na tom nezáleží, vždy něco seženete. V Taipei je možností mnoho. Dá se zařídit 
s několikaměsíčním předstihem i pár dní před příletem. Já jsem ho zařizoval cca 1 měsíc před 
mým příjezdem. Doporučuji k tomu využít skupiny na Facebooku. Příp mnoho zahraničních 
studentů zařizuje ubytování přes myroomabroad (neseženete ale tak levně), na druhou 
stranu se tak snadno potkáte s mnoha dalšími zahraničními studenty. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Sehnat jídlo na Taiwanu je asi to nejjednodušší díky všem možným restauracím, stánkům, 
night marketům. Stačí zajít na ulici a vybrat si podle chuti/vzhledu. 
V menzách ve škole jsou ceny o něco nižší než na ulici. 
Vařit si téměř nedává smysl, suroviny jsou srovnatelně drahé jako v ČR (viz níže) a jídlo na 
ulici je opravdu levné. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Záleží, co kupujete. To co se produkuje na Taiwanu, potažmo Asii je řádově levnější. Naopak 
drahé je kravské mléko a mléčné výrobky z něj. 
Většinou nemá cenu řešit potraviny a raději se najíst někde na ulici. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Metro je díky mnoha linkám nejlepší prostředek pro pohybovaní se po Taipei na delší 
vzdálenosti. Autobusy vás dovezou všude, ale kvůli provozu to z mojí zkušenosti není nejlepší 
dopravní prostředek. Navíc řidiči jezdí 90% času stylem brzda-plyn. 
Nejčastěji jsem využíval bike-sharing Youbike. Funguje na principu stanic, ze kterých kolo 
vyzvednete/vrátíte. Stanice jsou po celé Taipei (funguje i v jiných městech na Taiwanu) a 
cena za první půl hodinu je od 0 NTD po 5 NTD (tj. v podstatě zadarmo). Je to nejrychlejší 
způsob pohybu po městě.  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Není potřeba řešit nic, pokud jedete jen na semestr. 

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? 
Nevím, většinou je možné pracovat legálně díky studentskému statusu bez potřeby 
pracovního víza. 

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



Nemá cenu tu všechno vypisovat, možností na Taiwanu je hodně. Surfování, potápění, hiking, 
cyklistika, párty, školní sportovní kluby atd.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium ČVUT, vlastní zdroje, příspěvek od rodičů, stáž. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
25000 NTD 

a) z toho stravování 
7000-8000 NTD 

b) z toho ubytování 
7500 NTD 

c) z toho na cestování a volný čas 
zbytek 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
2/3 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Celé stipendium je vyplaceno před odjezdem. Záleží podle toho, kdy si člověk vyřídí všechny 
potřebné dokumenty, já jsem ho dostal až po svém odletu na Taiwan 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
I když se během let asi situace zlepšuje, s použitím kreditní karty moc nepočítejte. Na 
Taiwanu se používá hlavně cash. Není neobvyklé, že obchody sice přijímají CC, ale pouze 
vydané taiwanskými bankami. Na druhou stranu si nemyslím, že je potřeba zřizovat bankovní 
účet (pokud nebudete pracovat). 
Vystačil jsem si s CC od Revolutu a Raiffeisenbank (obě s výběry v zahraničí bez poplatku). 
Dále doporučuji aplikaci LINE (taiwanský WhatsApp), která mimo jiné umožňuje nahrát CC do 
aplikace a platit naskenováním QR kódu u prodejce (tzv. LINE Pay), ten naopak podporuje 
mnoho prodejců a není problém se zahraničními kartami. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Pojištění jsem měl přes ISIC, studentskou kartu dostanete zadarmo. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Dohromady 34. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
30 o které jsem si požádal. 

Za jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všechny předměty jsem měl navoleny jako volitelné. 

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



Ne. Ale vzhledem k očekávanému studijnímu plánu, který mi byl schválen, jsem nečekal 
nějaké problémy s uznáváním předmětů (a to i proto, že jsem měl všechny předměty jako 
volitelné). 

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

Po obdržení studijních výsledků ze zahraniční školy (Transcript of Records) je potřeba si 
nechat na studijním oddělení potvrdit od proděkana „Doklad o uznání studia v zahraničí“ na 
základě dosažených výsledků. Uznání bylo otázkou několika emailů a žádné problémy s tím 
nebyly. 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Je potřeba se odhlásit ze studia (potřebné dokumenty a instrukce dostanete na OIA). 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Protože většina předmětů přímo z mého oboru byla pouze v čínštině, využil jsem možnost 
studovat předměty i z dalších odvětví a proto hodnotím přínos velmi kladně, přestože nebyl 
přímo z mého oboru studia.  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Zlepšil jsem si angličtinu, naučil se základy čínštiny a od kamarádů se naučil i něco málo 
z dalších jazyků. Z pohledu jazyků tak měl pro mě pobyt velký přínos. Stejně tak výjezd 
považuji za skvělou životní zkušenost. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Informace a podporu ze strany ČVUT považuji za naprosto dostatečnou. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Vesměs dostatečné, občas není jednoduché se v informacích vyznat, ale vždy se je koho 
zeptat a vždy někdo rád poradí. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Taiwanci jsou neuvěřitelně milý národ (ale to platí trochu obecně o většině asijských zemí). 
Stačilo se tvářit na ulici chvíli úplně bezmocně a vždy se vás někdo ujal a snažil se pomoc. 
Poznal jsem úžasnou kulturu, navázal přátelství s mnoha místními, ale i dalšími zahraničními 
studenty a mám nezapomenutelné zážitky.  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy 
Osobně ne, ale díky COVIDu mělo dost lidí problémy s vízy - ti, kteří vycestovali na Taiwan 
v rámci víza na 90 dní, ale nemohli opustit zemi pro obnovu (tj. vycestovat a vrátit se zpět na 
Taiwan). V prví fázi vláda oznámila, že víza neprodlouží a toto stanovisko cca po třech dnech 
změnila s tím, že víza prodlouží automaticky. Vše ale způsobeno COVIDem, s žádnými jinými 
problémy jsem se nesetkal. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
https://www.ranecnazadech.cz/tag/taiwan/ 

 


