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Zahraniční škola 
Země:  Taiwan (R.O.C.) 

Název zahraniční školy:  NCKU – National Cheng Kung University 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Int. Master Degr. Progr. on Energy Engineering 

Jméno koordinátora zahraniční školy Liang-Yum Huang 

E-mail koordinátora zahraniční školy z10607045@email.ncku.edu.tw 

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

Studijní pobyt v zahraničí 

Akademický rok: 2018/2019 

Začátek pobytu: 3. září 2018 

Konec pobytu: 21. června 2019 

Délka pobytu v měsících: 9,5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Od kamarádů  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? http://course-query.acad.ncku.edu.tw/qry/ 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Info dostaete 
v handbooku. 2x doporučení, výpis z bankovního účtu, motivační dopis, potvrzení studia na 
domácí uni, foto, jazykový certifikát, nominace z rektorátu, studijní plán, výpis studijních 
výsledků 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Online přes školní systém  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina/čínština 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Finanční dohoda, study plan 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Study plan, pojištění, zvací dopis, žádost o stipko, potvrzení o zápisu do studia 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano i ne. Já jsem žádal osobně v 首

頁 - Taipei Economic and Cultural Office na Evropské. Vzhledem k tomu, že jsem jel na déle 
než 6 měsíců, žádal jsem o resident visa (cca 2000 Kč), k čemuž bylo potřeba i speciální 
lékařské vyšetření. S tímto typem víz můžete např. vlastnit svůj skůtr a další výhody. Nicméně 
vízum potřeba není, my z ČR můžeme vždy do 90 dní vycestovat a vrátit se a získat znovu 
turistická víza. S dokumenty pro NCKU není s tímto problém.  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Platím si cestovní pojištění nepřetržitě 
už několik let od České spořitelny. Mají to sjednané s Kooperativou a platím 50 Kč měsíčně :D 

 

Fakulta  

Obor studia Budovy a prostředí 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí Magisterské studium 

http://course-query.acad.ncku.edu.tw/qry/


Potřeboval/a jste nějaké očkování? Žádné navíc jsem si nedělal 
 

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

Je dobré se dívat i po okolních letištích. Já jsem letěl z Vídně a bylo to podstatně levnější. Cena 

asi 18k za zpáteční.  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Jen Pas 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Samostatně busem. Např. Ubus za cca 450 NTD 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, na začátku 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Dostanete aktuální info od NCKU. Je možné si zapisovat kurzy 
dopředu nebo až na místě cca v první dvou týdnech výuky. Po vlnách, nejprve si můžete zapsat 
předměty z vašeho departmentu a pak až z ostatních. Při plné kapacitě bývá klasicky možné se 
domluvit s vyučujícím.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Všichni byli velmi ok, 
nejmenoval bych konkrétně. Pokud jste tlačeni školou do velmi specifických předmětů, můžete 
mít problém je najít v angličtině. Já jsem musel zapisovat 2 předměty i v čínštině a to pak záleží 
na individuální domluvě s učitelem. Mě vyšli oba vstříc a dohodli jsme se.   

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? V rámci jednoho předmětu a pak i 
diplomky jsem zavítal do terénu. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Tak jako na ČVUT každý předmět to má jinak, stejně 
tak na NCKU. Mě nezaskočilo nic. Častěji než u nás máte prezentaci před třídou.  
Rozdíl je ve známkování. Na NCKU se výsledná známka skládá z dílčích činnosti během 
semestru. Započítává se např. i docházka a úkoly. Pak bývá midterm a final exam, oba např. 20-
30% z celkové známky. Celkové hodnocení mírné. Na projití je potřeba celkem alespoň 60% bc. 
a 70% mgr. studium. Horší známku jak B jsem neměl a to nejsem hrotič. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Neměl jsem předměty 
zaměřené tak podrobně technicky jako na stavárně, takže mi to na NCKU přišlo lehčí. Spíš 
pohodovější semestr než u nás.  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Bylo poskytováno, většinou elektronicky. 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampuse je boží. Je tam vše, co potřebujete ke studiu 
samotnému. Není tam však třeba studentská hospoda, což by čeští studenti velmi uvítali. Jinak 
sport, stravu, vše tam najdete. Po kampusu se jezdí na kole a je krásně zelený.  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Tisk všude, počítače taky bez problému najdete. WiFi je taky všude. 
V kampusu je spoustu studoven, doporučuji Knowledge nebo hlavní knihovna je fakt skvělá pro 
studium s výhledem do zeleně.   



Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Něco málo, spíš nic co se týče aktivit přímo pro exchange. Já jsem jednu 
dobu byl součástí našeho ISC a to je absolutně jiná pohádka. U nás vám spoustu aktivit přes 
týden přinesou až pod nos. Na NCKU jsme si museli vytvořit vlastní partu a podnikat aktivity 
společně za sebe.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ano, 
díky předmětům, které jsem měl. Většina byla s Taiwanci. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Ching-Yeh 3, vytvořili jsme tam supr partu. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Platí se 13700 NTD/semestr, což je nějak 2200 Kč/month 

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) Klasická kolej, akorát si musíte koupit matraci, polštář, peřinu 
(doporučuji na místě třeba v RT Mart). Kolej je levná a standardem lepší než levné koleje u nás. 
Je to dvoulůžák. Exchange mívají poslední podlaží (12.), takže supr výhled a chill na vlastním 
balkóně. Každý pokoj má i svou koupelnu s WC. Na koleji nejsou kuchyně a obecně se nesmí 
vařit, ale když si koupíte elektrospotřebič typu rýžovar, tak si „můžete“ vařit, lidi to tak dělaj. 
Internet v pokoji je v ceně. Každý pokoj má dále lednici a AC za extra love, ale není to moc. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Dostanete v pokynech. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Úžasné. Jídlo je tam TOP. Menzy, 
streetfood, nightmarkety… 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Potraviny vás asi moc zajímat 
nebudou, protože se jí jen venku. Ale zelenina a ovoce na trzích jsou mega levný, zvlášť 
doporučuji exotické ovoce, jezte, co to to jde :D Celý ananas za 15 Kč nebo passion fruit kus za 
2 Kč je prostě bomba… Mléčné výrobky jsou výrazně dražší, ostatní podobně. Jídlo v menze 
vyjde na 65 NTD za kupu jídla (zvlášť menza FamilyMart, kde si nakládáte sami). Streetfoor 
s cenou taky tak, i levněji. Vážil jsem si toho pak ještě mnohem víc, když jsem přijel zpět do ČR 
a šel poprvé do menzy studentský dům, kde jsem si dal těstoviny pappardelle s rajčatovou 
omáčkou za 70 Kč, jako to myslej vážně?? Podotýkám jídlo bylo bez masa. Malá porce a ani to 
nebylo dobrý. Fakt supr dotovaná cena! Už tak nikdy nepůjdu. Ještě, že končím školu.   

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) S MHD jsem jel za 
celou dobu tak 3x první dny. Skoro tam není. Všichni mají kola, je to nejlepší. Já jsem si koupil i 
skůtr, což velmi doporučuji. Ale to je spíš pro cesty do okolí, kampus je nejpřístupnější vážně na 
kole. Cena kola zdarma a výš :D Skůtr jsem pak prodal za skoro stejnou cenu jako koupil a 
využil ho fakt maximálně, tisíce kilometrů po Taiwanu. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Jestli máte ARC, tak 
navštívit local service center, pokyny a datum na vízech v pasu.  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano, na Filipínách jsem chytl nějakou 
infekci do ucha, takže jsem po návratu na Taiwan šel do nemocnice. Platil jsem asi 450 Kč, 
pošlu to na svou pojišťovnu. 

Pracoval/a jste během studia? Ne 



Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Oficiálně pracovní víza, jinak něco 
po domluvě můžete najít.  

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Hlavně cestovat a 
družit se! Po Taiwanu a okolí Tainanu je supr mít nebo si půjčovat skůtr, protože někam dál do 
přírody je těžší se dostat hromadnou dopravou a je to zdlouhavé. Já jsem toho díky svému 
skůtru viděl neskutečně moc od krajin až po města. Finančně nenáročné, benzín je i levnější ale 
hlavně jsem kempoval. V kampusu je spostu klubových aktivit, nepropásněte jejich veletrh 
začátkem semestru. Dá se toho dělat spoustu – tančení, vaření, sport… Mailem občas chodí 
kulturní aktivity, na pár jsem byl.  
Z výletů na Taiwanu jsem ti velmi oblíbil hot springy zvláště v „zimní“ sezóně a pak skákání 
z vodopádů, je tam nespočet možností po celém ostrově a je to pecka. Zejména na tyto věci je 
nejlepší mapa od jednoho týpečka, čekujte hned: https://followxiaofei.com/. Tipy na výlety si 
určitě najdete nebo mi napište. Neminul bych ale Lambai island blízko Kaohsiungu, volným 
šnorchlováním tam můžete pozorovat metrové a větší želvy, supr zážitek.  
Z okolních zemí záleží co vás zajímá. Doporučuji navštívit všechny :P 

Finance 

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

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 8 000 Kč (bez cestování) 

a) z toho stravování 3500 Kč 

b) z toho ubytování 2200 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas  
Za cestování to bylo hodně peněz, ale stálo to za to. Důkladně jsem procestoval Taiwan a byl 
jsem i v hodně zemích hlavně SE Asia. 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) Základní výdaje 
pokrylo tak z 85 % po započítání letenky. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Začátkem semestru na 
účet. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Používal jsem převážně účet u České spořitelny a nebyl problém. Není 
potřeba si zřizovat místní účet.  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Menší administrační poplatky a pak za tisk jsem platil.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 50 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 50 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? Povinné a 
povinně volitelné.  

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

https://followxiaofei.com/


Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Řešil jsem online ze zahraničí, protože jsem byl 2 semestry. Poslal jsem své výsledky a studijní 
plán paní proděkance a ta překvapivě rychle vše uznala. Pak z diplomky jsem dostal normálně 
zápočet v kosu po nahrání.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Confirmation of 

study period 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Skvělý přinos. Studuji TZB, to se sice na NCKU 
tolik nestuduje a když ano, tak odlišně, ale naučil jsem se jak se TZB řeší v subtropickém 
klimatu nebo co se naopak neřeší.    

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 200 %. Chce to jet, naučí vás to neskutečné. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky Pí. Bošková byla velmi ochotná a snažila se pomoci. Vše bylo 
tuším dostačující, ale nejvíce jsem si hledal sám. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky Vše potřebné poslali. Akorát by mohl být lépe veden course 
enrolment. Daly se nejít 2 odlišné webové stránky a z té jedné se spoustu předmětů 
neotevřelo. Tu kterou jsem uváděl funguje. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Že žiju v Česku, naši krajinu a kulturu. Na 
Taiwanu to byl můj nejlepší rok v životě, ale žít nastálo chci u nás či jinde.  

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod.  
Napište mi klidně na fejs: https://www.facebook.com/david.snajdr1 

 


