
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Masarykův ústav vyšších studií ČVUT  

Obor studia Řízení rozvojových projektů  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí Magisterské  

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: Ian Jen  

E-mail koordinátora zahraniční školy: ianjen@ntub.edu.tw  

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

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 18.2.2019  

Konec pobytu: 21.7.2019  

Délka pobytu v měsících: 4 

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

Přes koordinátorku a dále také na Moodlu v předmětu Studium v zahraničí. 
 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)?  
Informace jsme získával společné opět s koordinátorkou a ve spolupráci s NTUB a jejich 
Office of International Affairs. 

 

 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Jakým způsobem se 
dokumentace k přijetí vyřizuje? 

 

Po výběru programu a školy je nutné zaslat motivační dopis v anglické jazyce, dále je nutné 
mít potvrzení o úrovni B2 nebo vyšší z anglického jazyka. Ve spolupráci se pak 
s koordinátorem zašle nominace studenta na danou univerzitu. 
 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?  
Výuka probíhala po celou dobu v angličtině. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Odevzdával jsem oznámení o výjezdu a schválený studijní plán před výjezdem. 
 

 



Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Do systému mobility (https://mobility.cvut.cz/) jsem po založení a vyplnění karty studenta 
postupně nahrával zvací dopis, pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí a studijní plán 
před výjezdem. Dále bylo nutné vyplnit a podat žádost o stipendium (finanční dohoda). 

 
Bylo nutné žádat o vízum?  
O vízum v podstatě není nutné žádat. Stačí požádat o prodloužení přímo ve škole nebo do 
90 dnů od příjezdu vycestovat mimo Taiwan. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?  
Využil jsem pojištění GOLD k platební kartě od FIO banky za výhodnou cenu 75Kč měsíčně. 
Kartu i potvrzení o pojištění je nutné stále nosit u sebe. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nechával jsem se naočkovat proti břišnímu tyfu, žloutence, meningokokovi a zkontroloval 
jsem si především očkováni proti tetanu. Zároveň jsem si nechal vystavit mezinárodní 
očkovací průkaz. Část očkování je většinou možné si nechat proplatit u zdravotní pojišťovny. 
Očkoval jsem se v očkovacím centru Avenier. 
 

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

Zpáteční letenka Praha – Taipei s jedním přestupem stála 20.000 Kč. Platí, čím dříve, tím 
lépe, ale je těžké, kdy člověk bude schopný odletět vzhledem ke zkouškovému. Letenky se 
dají koupit běžně kolem 15.000 Kč. 

 
Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

Dobré je vědět adresu kde bydlíte, případně alespoň jakékoliv jméno hotelu. Po příletu se 
totiž vyplňuje arrival card. Pokud letíte bez víza, je nutné mít letenku s datem odletu do 90 
dní od příletu.  

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Na letiště, na rozdíl od toho našeho, vede metro. Doprava do centra města trvá přibližně 
hodinu. Já jsem jezdil přímým autobusem číslo 1968 na Jingan station za 100Kč. Cesta trvala 
kolem 50 minut. Autobusů z letiště do různých částí města je více. Občas to bývá 
pohodlnější. 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Pouze na začátku, kdy nám bylo oznámeno, že jeden předmět se nebude otvírat. 
 



Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrace do kurzů probíhá před odjezdem dle zaslané nabídky a za pomoci Google 
formuláře. Některé kurzy jsou povinné v rámci zahraniční univerzity. U mě to byla čínština a 
služba v místní komunitě. Oba tyto předměty byly nakonec moc fajn a jsem rád, že jsem je 
absolvoval. Kurzy se dají měnit prvních 14 dní výuky.  
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Určitě bych doporučil čínštinu a Cross Culture Service (služba místní komunitě) s Mrs. Cindy 
Lee a také předměty s Mr. C. K. Huangem, který je asi nejmotivovanějším, nejenergičtějším a 
nejakčnějším učitelem, kterého jsem v životě viděl. 
  
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne, nebyla. 
 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Setkal jsem se s naprosto jiným stylem výuky, na který jsem si určitý čas zvykal a musel jsem 
se mu přizpůsobit. Není tam kladen tak velký tlak na teorii a memorování textu, spíše se je 
výuka o tom, že se probere část teorie a ta se pak hravou formou aplikuje na praxi. Byli jsme 
nuceni mnohem více přemýšlet, používat vlastní hlavu, pozorovat, formulovat a prezentovat 
vlastní názor a diskutovat s ostatními. Bylo zajímavé vidět střety různých kultur a odlišných 
názorů.  
Zároveň to bylo obohaceno o různé výlety do místních firem, muzeí a okolí. Také mi přišlo 
velmi užitečné si na konci semestru udělat vlastní zhodnocení toho, co jsem se naučil. To bylo 
zpravidla hodnocené. Pomohlo mi to uvědomit si, co mi daný předmět dal a co jsem se 
fakticky naučil. Setkávali jsme se také hodně se zahraniční literaturou, častá byla práce 
v týmech, která byla opravdu zajímavá vzhledem k mezinárodnímu složení studentů. 
 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Nevím, jestli se dá nebo je dobré srovnávat kvalitu, když styl výuky je naprosto odlišný. Pokud 
bych to měl vztáhnout na sebe sama a rozhodnout, kde mám pocit, že jsem se něco více 
naučil, tak to bylo asi v zahraničí. Možná to ale také bylo tím, že to byl úplně jiný styl výuky a 
naprosto odlišná skutečnost. Někde mi ale naopak chyběl klasický postup podle knihy. Dle 
mého názoru je třeba oba styly výuky kombinovat, ovšem s převahou praxe nad teorii a 
podporou rozvoje vlastního uvažování, vlastních myšlenek a reálné aplikace teorie na méně 
obvyklé případy v praxi.  
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Platil jsem si jen jednu učebnici, která byla okopírovaná. Cena kryla pouze náklady na 
okopírování. Jinak bylo vše zpravidla online nebo to bylo rozdáno v hodině. 
 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Zmínil bych především knihovnu, počítačové místnosti, copy centrum, venkovní posezení, 
basketbalové a volejbalové hřiště, kantýnu, kde je přibližně 10 okýnek, kde si můžete 



objednat jídlo a malý obchod s potravinami. Univerzita je přitom v podstatě přímo na metru, 
takže její dostupnost je také velmi dobrá. Univerzita je do tvaru čtverce a v jejím velkém 
vnitrobloku jsou zmiňovaná posezení a hřiště. 
 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Po celém kampusu je free wifi, přihlašovací údaje jsme dostali asi po první týdnu na 
univerzitě. Rychlost připojení je průměrná. Vlastní notebook jsem využil k týmovým 
projektům a psaní různých esejí. Přímo ve škole je i copy centrum (0,70 Kč za 1 stránku). 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, každý rok místní studenti pořádají food festival. Každá země má svůj stánek a snaží se 
něco uvařit, představit místní hudbu a naučit místní studenty něco ze své kultury. Náš stánek 
nemohl chybět. Dělali jsme bramboráky, vajíčkovou pomazánku a bramborový salát. Také 
jsem je učil základní česká slovíčka jako ahoj nebo děkuji. Byla to zábava a konečně jsme se 
dostali do kontaktu s místními studenty. Bylo by zajímavé zorganizovat toto i v rámci ČVUT.  
  
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Bohužel ne, čekal jsem, že to tak bude. Jediný kontakt s místními studenty byl při organizaci a 
v průběhu food festivalu, jinak jsem se do kontaktu s nimi v podstatě nedostal.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Pronajal jsem si vlastní pokoj v bytě. Bylo nás tam 6 cizinců a každý měl svůj vlastní pokoj. Byt 
měl i terasu a grill a do školy mi to trvalo asi 40 minut. Pokoje jsou v Taipei velmi malé, můj 
měl cca 9 metrů čtverečních. 
 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Platil jsem 10.000Kč a musel jsem podepsat kontrakt na 5 měsíců. Zároveň jsem skládal 
zálohu ve výši 2 nájmů, tedy 20.000Kč. V ceně bylo vše včetně úklidu společných prostor 
uklízečkou. 
 
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) 
Bydlel jsem na žluté lince na Jingan station. Chtěl jsem vlastní vybavený pokoj a pohodlí. Od 
stanice mi to trvalo k bytu přibližně 7 minut. Byt byl ve 4. patře a měl 2 podlaží. Dole byly 3 
pokoje, koupelna, kuchyň, obývací pokoj a lodžie. O patro výš byly opět 3 pokoje, koupelna a 
vstup na poměrně velkou terasu s grilem. V každém pokoji byl větrák a klimatizace (v ceně 
nájmu bylo využití na cca 300 h/měsíc) 
Nic speciálního jsem si nevezl. V Taipei je IKEA, kde je možné sehnat všechno, co mají u nás. 
Připojení na internet bylo spíše pomalejší než na to, co jsem zvyklý, ale dalo se to přežít. 
 



Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Čím dříve, tím lépe. Alespoň měsíc před odjezdem. 
 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Pokud má Váš byt kuchyň, můžete si vařit. Pokud ne, tak každých 15 metrů je nějaký malý 
nebo větší podnik, kde se můžete najíst. 
 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Ceny jsou přibližně stejné, až na mléčně produkty, které jsou mnohem dražší. Stavoval jsem 
se zpravidla v místních bistrech. Vařit se příliš nevyplatí, Taiwanci jsou zvyklí stravovat se 
venku, případně si nosit jídlo hotové domu.  
Já ceny porovnávám zde: https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/comparison 
  
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Doprava je perfektní. Metro (MRT) je po celém městě doplněné autobusy. Zároveň díky 
tomu, že je Taipei plochá, tak je zde možnost využit kolo, které se jmenuje Ubike. Má i svou 
aplikaci na mobil. Je to taková obdoba Rekol u nás. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?  
Asi jen to, co na běžné dovolené. Místní sim karta, cena se odvíjí od tarifu. Já chytl tajnou 
nabídku za 700Kč se 40gb dat na 120 dní, což byl super cena. Také je dobré se zařídit za cca 
70Kč místní „Lítačku“ která se jmenuje Easycard, díky které máte jednak slevu na jízdné. Tu 
ovšem užijete jen pár dní, případně pak pro někoho, kdo vás přijede navštívit, protože ve 
škole dostane studentskou kartu, která je zároveň i Easycard.  
 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Naštěstí ne. 
 
Pracoval/a jste během studia?  
Nepracoval. 
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Pracoval jsem hodně před odjezdem, podmínky pro práci na Taiwanu jsem si proto 
nezjišťoval. 
 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
V Taipei a jeho blízkosti je spousta příležitostí k výletům.  
1) Lanovka na Maokong – perfektní výlet který se dá kombinovat se Zoo, protože lanovka 
staví i v zoo. Cena je v desítkách korun. Na Maokongu je možnost několika treků, jsou tam 
krásné, malé čajové plantáže. Čaj se tam dá samozřejmě ochutnat nebo koupit.  
2) Taipei Zoo – studentský vstup 35 NTD, doprava do 40NTD. To není ani 100Kč dohromady a 
mají tam pandy! 
3) Elephant mountain – stačí dojet na konečnou červené linky, projít parkem, vystoupat 
mnoho schodů a dostane se vám nejhezčí výhled na Taipei. Je to zdravější a mnohem 



levnější, než jít na Taipei 101. Ideální čas je jít začít výšlap kolem 17 h, to pak uvidíte západ 
slunce a po chvilce i noční Taipei.  
 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Byly to přibližně 60 % vlastní zdroje a 40 % stipendium ze strany ČVUT a také přímo ze strany 
fakulty. 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Když bych to rozpočítal na 5 měsíců, bylo to přibližně 30.000Kč měsíčně. Může to být méně, 
opravdu hodně jsem ve volných dnech cestoval. 
 
a) z toho stravování 7.000Kč 
b) z toho ubytování 10.000Kč s tím, že jsem musel uzavřít kontrakt na 5 měsíců. 
c) z toho na cestování a volný čas 13.000Kč. Po skončení semestru a v době prázdnin nebo 
prodloužených víkendu jsem se snažil co nejvíce cestovat. Pokud bych zůstal jen na Taiwanu, 
byl by částka přibližně 5.000Kč. 
 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Pokrylo v podstatě náklady za nájem vlastního pokoje v bytě a polovinu letenky, což bylo 
přibližně 40 % mých výdajů na pobytu. 
 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium je vypláceno na základě finanční dohody. Obdržel jsem jej na začátku března, což 
bylo přibližně 3 týdny co jsem byl již v Taipei. 
Mimořádné stipendium od fakulty je možné dostat po vyplnění žádosti o něj. Obdržel jsem 
jej v dubnu, tedy 3 měsíce po mém odjezdu z Prahy. 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Účet si na Taiwanu jako cizinec myslim nezřídíte, protože na to potřebujete něco jako místní 
občanku (ARC). Využíval jsem služeb AirBank, kde je poplatek 100Kč za výběr a vybíral jsem z 
bankomatu maximální možnou částku (20.000 TWD). Doporučil bych si zřídit platební kartu 
Revolut nebo Raiffeissen bank. Nedoporučil bych používání karty od Equabank, která sice má 
výběry v zahraničí za 9Kč, ale peníze přepočítává přeš dolary, takže ve výsledku je výběr 
20.000NTD dražší o 500Kč – vyplatí se zaplatit např. 100Kč za výběr u AirBank, která to počítá 
přes kurz vztažený k české koruně. Taiwanské dolary se dají sehnat i v některých směnárnách 
u nás, doporučuji si přivézt hotovost na první dny. Také doporučuji facebookovou stránku 
(https://www.facebook.com/groups/czsktw/), kde se dají sehnat všemožné tipy a zároveň 
občas někdo prodává nebo shání taiwanské dolary. 
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?  



Platili jsme jen za jednu učebnici, ale byla to zanedbatelná částka, která kryla náklady na její 
okopírování. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Celkově se mi podařilo získat 38 kreditů. 
 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Bylo mi jich uznáno všech 38. 
 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 

 
 
Nakonec mi byly uznány všechny kredity. 
 
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano věděl. 
 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Za pomoci koordinátora se vybere z nabídky zaslané ze zahraniční univerzity. Problémům 
jsem se samozřejmě nevyhnul, asi jako každý vyjíždějící student. Stalo se mi, že po příjezdu 
byl jeden předmět, který by byl uznatelný mou domácí univerzitou zrušen. Naštěstí to 
neohrozilo dostatečný počet kreditů. 
 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Musel jsem zaslat motivační dopis v anglické jazyce a zároveň tam byla zaslána nominace 
studenta. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 



Hodně se klade důraz na mezinárodní pohled na danou problematiku. Byli jsme nuceni 
mnohem více přemýšlet, používat vlastní hlavu, formulovat a prezentovat vlastní názor, a 
diskutovat s ostatními. Naučil jsem se pracovat například s photoshopem, dostali jsme i 
hodně lekcí o etiketě, vedeních obchodu a obecně chování v asijských zemích, které je velmi 
důležité. Bavili jsme se o HR v nadnárodních podnicích, měli jsme hosty i ze zahraničních 
univerzit. Obecně jsme se o věcech bavili více v globálním měřítku, než je zvykem u nás a učili 
jsme se si jednotlivá témata například více propojovat se souvislostmi (kultura, historie, 
politika atp.). Bylo tam mnoho naprosto nových zkušeností, kterých se velmi cením a myslím 
si, že mi dají i určitou výhodu v karierním i osobním životě. 
 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Osobně mi to také přeneslo opravdu mnoho cenných zkušeností a dostal jsem i pár velmi 
dobrých lekcí. Zkusil jsem si, jaké by to bylo žit opravdu velmi daleko od rodiny, přátel, 
navázal jsem nové kontakty a přátelství. Dokonce se s některými učiteli se v následujících 
měsících možná potkáme v Praze. Byla mi velmi sympatická jejich otevřenost, na to nejsme 
moc u nás zvyklí.  
Zpočátku jsme asi všichni bojovali s velmi rozdílnou kuchyní, než na kterou jsme zvyklí. 
Všechno sice bylo nové a zajímavé, ale po pár týdnech byl stejně největší stesk po rohlíku a 
slané šunce. Navíc jazyková bariéra, která opravdu tak silná, že si ani nepřečte menu v bistru, 
protože v 90 % nikde nemají anglické. Každopádně jsem se s tím popral za pomoci chytrých 
aplikací a spolužákům. Dalo mi to také mnohem větší rozhled, dokážu se na věci dívat více 
globálně. Začal jsem si také více vážit vlastní země. Na Taiwanu třeba strašné prší. Prší tam 
tak moc, že po 4 měsících už berete déšť jako normální součást dne a nosíte s sebou vždy a 
všude deštník nebo pláštěnku. Je to velký rozdíl, ale člověk se vlastně po chvilce adaptuje a 
najde si svoji cestu, jak v dané zemi žít. Kulturní šok jsem měl spíše po návratu zpět, když 
jsme například odložil hůlky a vracel jsem se ke klasickému setu vidlička a nůž. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Podpora domácí univerzity je na velmi dobré úrovni. Díky předmětu v Moodlu „Studium 
v zahraničí“ jsme mohli jednoduše zjistit a zorientovat se, jaké kroky je třeba udělat. Velmi 
nám v tom také pomáhají koordinátoři.  
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Podpora ze strany NTUB je dobrá, až na předávání informací. Největší podpory se nám 
dostalo z řad našich učitelů. Vždy, když bylo něco třeba nám nabídli pomoc a byli velmi 
vstřícní. 
Bohužel informace, které by se nám hodili před příjezdem jsem dostali až po pár dnech 
v Taipei. Například nabídka, že nám škola zařídí prodloužení 90denních víz přišla asi po 70 
dnech na Taiwanu nebo brožura s nabídkou konkrétních ubytování, šikovných aplikací do 
mobilu se, základními informacemi jako mapa kampusu, (kterou by člověk potřeboval, než do 
té školy poprvé jde), a další užitečné informace nám byli předány až těsně před začátkem 
školy na informační schůzce ve škole. Šlo by to jednoduše přeposlat emailem dopředu a 
určitě by nám to moc pomohlo. Vzhledem k tomu, že na Taiwanu se nemluví příliš anglicky, 
bych doporučil, vytvoření nějakého buddy systému, který bývá častý v programech Erasmus.  



 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Pokud by to bylo možné tak určitě ano. Mohl by být další, ale zajímaly by mě i pobyty kratší. 
Asi bych se po této zkušenosti nebránil ani letní škole v zahraničí. 
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Byl jsem rád, že jsem se přihlásil. Byla to opravdu velká zkušenost do života a jsem si 
například jistý, že pokud by mi přišla nabídka práce ze zahraničí, tak bych ji asi přijal. Ztratil 
jsem zábrany a strach z toho jít žít do cizí země. Také jsme po návratu ocenil čas strávený 
s rodinou a samozřejmě českou kuchyni.  
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Kromě silné jazykové bariéry naštěstí ne. Naštěstí se moje gramotnost díky výuce čínštiny 
pomalu zlepšovala.  
  
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 

 
Zakončení semestru. 
 



 
Výhled na Taipei z Elephant mountain. 

Postupně přidávám fotky s komentářem na svůj instagramový profil @vaclavradimsky. 
Tam je možné mě i kontaktovat, kdyby byl další otázky.  


