
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Strojní 

 
Obor studia: Energetika 

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

Zahraniční škola 
Země: Taiwan, R.O.C. 

 
Název zahraniční školy: National Cheng Kung University 

 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Dpt. Of Energy 

 
Jméno koordinátora zahraniční školy: International Students Affairs Division 

 
E-mail koordinátora zahraniční školy: em50990@email.ncku.edu.tw 

 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://oia.ncku.edu.tw/index.php 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 

 
Začátek pobytu: 27.2.2020 

 
Konec pobytu: 10.7.2020 

 
Délka pobytu v měsících: 4.5 

 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
- Web fakulty, intranet.  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
- https://course.ncku.edu.tw/index.php?c=qry11215 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
- Životopis, jazykový certifikát, bankovní výpis potvrzující, že student má alespoň XXX, aby 
finančně zvládl studium v cizí zemi, 2x doporučující dopis, studijní plán. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
- Vše probíhá online přes webové rozhraní školy.  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
- V angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
- Asi nic, pouze je nutné si nechat zapsat „předmět“ jménem „Mezinárodní stáž“. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
- Zvací dopis z NCKU, pojištění, studijní plán, potvrzení o studiu, finanční dohodu. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
- Ano. O vízum se žádá na Tchajpejské Hospodářeské a Kulturní Kanceláři, podmínkou žádosti 
je potvrzení o přijetí na zahraniční školu a zaplacení správního poplatku. Vyřízení do týdne. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 

 



zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
- Využil jsem soukromého rodinného pojištění. Škola konkrétní pojištění nevyžaduje, je 
možné ho sjednat na místě. (Zprostředkováno školou) 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
- Ne, ale pro vstup do země bylo potřeba potvrzení i vakcinaci proti spalničkám a zarděnkám. 
 

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

- Zábavná, vzhledem k počínající epidemii koronaviru. Letenky jsou drahé, je dobré je koupit 

v předstihu a porovnat různé ceny na webu. Jednosměrná letenka okolo 10k CZK, přesun 

Tiapei-Tainan rychlovlakem, cca 1k CZK. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Nikterak neobvyklá, potřeba pas a vizum. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- Samostatná cesta z letiště, nabízí se několik možností – rychlovlak, autobus, standardní vlak. 

Informace není problém dohledat. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
- Ano, velmi výrazně. Některé mnoho vyučovaných předmětů nebylo otevřeno, jeden pak 
pouze v čínštině (ač na webu byl vedený jako aj). 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
- Registrace probíhá v několika vlnách, kdy různé předměty se zapisují v různé časy/dny a také 
v závislosti na „typu studenta“ – zahraniční, místní, z cizího ústavu… Pro registraci je potřeba 
sledovat aktuální informace. https://course.ncku.edu.tw/index.php 
- Kurzy je možné měnit, omezení pro zahraniční studenty fakticky nejsou, pouze kapacitní. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
- Skvělou kantorkou je Adrienne Dodd, vede kurzy zaměřené na ekologii, udržitelnost. 
- Příšerným kantorem je Torbjörn Nordling, neschopný jakékoliv organizace. 
- Zajímavý kurz byl Fuel Cells, jak název napovídá, zaměřený na palivové články. 

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 různorodá, především vzhledem k situaci koronaviru. Většina předmětů využívá 
tradiční model přednášek, úkolů a písemných zkoušek. Některé předměty byly čistě online, 
hraničící se samostudiem. Jiné předměty vycházeli především z práce a návrhů v terénu. 
- Styl výuky relativně běžný, hodnocení od absurdně nahodilého, po klasicky průběžné 
bodování v rámci semestru a zkoušky na konci.  
- Ve srovnání s ČVUT, podobný styl výuky. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 

https://course.ncku.edu.tw/index.php


- Ve srovnání s ČVUT byly mnou vybrané předměty spíše slabší, než je průměr na ČVUTu. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
- Studijní materiál většinou nebyl potřeba, případně byl možný získat z knihovny nebo 
zakoupit. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
- Dobrá. Kampus je obrovský, obsahuje jídelny, místa pro volnočasové aktivity, parky, lavičky. 
Současně okolí kampusu je lemováno restauracemi a stánky s jídlem a pitím. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
- Vlastní ntb doporučuji, ale není nutností. V knihovně jsou dostupné „veřejné“ PC.  Přístup na 
net je bezproblémový a tisk je možné zařídit v každém druhém stánku v okolí kampusu. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
- Teoreticky ano, v našem případě byla většina zrušena pod hrozbou koronaviru. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ano, v rámci studijních projektů. Strašné jako vždy, ať NCKU nebo ČVUT, vždy po vzoru 
„Řekni a udělej si sám“.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Na koleji, poskytované školou. 

Cena Vašeho ubytování. 
- 13k NTD za semestr + účet za klimatizaci 

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) 
- Ubytování v 12podlažním „paneláku“, pokoje pro dva, nic extra ale ani nic hrozného. 
Odpovídá to ceně. Vybavenost minimální, nutné zakoupit matraci, polštář, přikrývku… Na 
patře pouze automat na horkou, teplou a studenou vodu. V přízemí pračky a sušičky. Připojení 
na internet je dostupné, ale je potřeba vlastní router. Koleje jsou pro studenty otevřeny 24/7.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
- O ubytování jsem žádal společně se žádostí o přijetí na NCKU, tedy měsíce předem. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
- Velmi dobré, jídlo je možné koupit úplně kdekoliv a je velmi levné. Stravování „venku“ je 
naprosto běžné. Na koleji možnost vaření nebyla. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Nižší, rámcově tak 70-80% cen v ČR. (Pozor ale na mléčné výrobky, ty jsou dražší než u nás)  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- Místní doprava ideálně na kole (staré lze koupit za cca 1,5k NTD), jinak MHD nic extra ale 
levná, na delší vzdálenosti vlaky, taky levné (meziměsto za 70 NTD), případně taxi, dražší ale 
stále velmi přijatelné, především ve více lidech. Možnost zapůjčení scooteru za 3k-4,5k na 
měsíc, případně 250-400 NTD na den. 



Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Zápis na škole, zdravotní prohlídka, žádost o studentskou kartičku, zápis na kolej. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
- Pouze odběr krve, nic neobvyklého. 

Pracoval/a jste během studia? 
- Ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Nejspíš nic extra, Taiwanci příliš nemluví anglicky. Jedna z možností je tak právě výuka aj. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
- CESTOVÁNÍ! Jedná se o krásnou zemi, levnou, ubytování, scooter ani benzin zase tolik nestojí 
a míst k vidění je tam nesčetně. Například Yushan Main Peak (nejvyšší hora, těsně k 4000m), 
Taroko National Park, Alishan, Taipei a okolí, Sun Moon Lake…. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- Stipendium, příspěvky od rodičů, vlastní zdroje. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování - bohužel nemám představu. 

b) z toho ubytování - bohužel nemám představu. 

c) z toho na cestování a volný čas - bohužel nemám představu.  

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
- 50% (včetně ceny letenky). 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
- Dvě splátky, na začátku a na konci pobytu. Převod na účet. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
- Využíval jsem platby kartou ž ČR, bezproblémové. Pouze výběry z bankomatu zpoplatněné 
100Kč. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
- Ne. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?  
- 12, každý v hodnotě 2 ECTS. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
- 21. 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
- Vzhledem k velké obměně ve studijním plánu na NCKU mi byl uzná pouze jeden povinný 
kurz, zbytek jako volitelné. (Dáno tím, že to co jsem studoval nemá na ČVUTu reálnou 
alternativu, co by se mi hodila do studijního plánu). 



Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
- Tušil jsem. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
- Bezproblémové, pan proděkan Řezníček je úžasný a schopný člověk. Na ústavu také bez 
problémů. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
- Zprávu z pobytu, potvrzení o době studia, potvrzení o uznání předmětů ze zahraničí. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Oproti potenciálu, ne příliš velký. Studijně užitečné znalosti získány v oblasti AI a palivových 
článků. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
- Velký. Poznání jiné kultury, mentality, zkoumání cizí země, cestování. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
- Plně dostačující, paní Bošková byla vždy ochotná pomoci/poradit. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
- Postačující, občas bylo potřeba trochu zabojovat, aby se člověk informaci dověděl. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
- Ani ne, byl jsem už ve Finsku, teď Taiwan, těším se, že nyní dodělám školu. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- Vidět kamarády. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
- Ne.  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
- Nevedu ve veřejné podobě. Zájemcům rád odpovím na email: xhodek@gmail.com 

 


