
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta informačních technologií  

Obor studia: Znalostní inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Taiwan University of Science and Technology  

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

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Irene Ho  

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

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://www.oia.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 14.2.2019  

Konec pobytu: 15.5.2019  

Délka pobytu v měsících: 3 

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

• Na Portálu ČVUT a následně osobně přímo od Mgr. Boškové. 
 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?  

• https://qcourse.ntust.edu.tw/querycourse/EngCourseQuery/QueryCond.aspx 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
• Motivační dopis, výpis známek, kopie pasu, kopie pojištění, potvrzená zdravotní 

prohlídka. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
• Výpis známek zařídí studijní oddělení, zdravotní prohlídku je možné vyřídit u své 

doktorky, nebo až na místě. Má doktorka mi potvrdila zdravotní prohlídku zdarma, ale 
nemusí to tak být u všech. Všechny dokumenty je následně nutné nahrát na 
partnerský web univerzity. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
• Angličtina. 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
• Na studijní pobyt jsem jel kvůli závěrečné práci, musel jsem tedy dodat potvrzení od 

svého školitele potvrzené studijním proděkanem. 

 

https://www.oia.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en
https://qcourse.ntust.edu.tw/querycourse/EngCourseQuery/QueryCond.aspx


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

• Finanční dohodu, souhlas školitele, zvací dopis, pojištění 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

• Ne, Taiwan je možné navštívit na 90 dnů v rámci bezvízové styku. Stačí si tedy udělat 
výlet do okolních zemí, což finančně vyjde podobně jako cena víza. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

• Pojištění jsem měl přímo od banky (Česká spořitelna) ke své debetní kartě. Pro mě a 
mou přítelkyni to vycházelo na 89 Kč za měsíc. Bližší info k cestovnímu pojištění je 
možné získat na pobočce banky. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
• Doporučuje se žloutenka A/B a břišní tyfus. 

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

• Tam i zpět jsme letěli se společností Scoot z Berlína přes Singapore. Letenky jsme vždy 
kupovali pouze s měsíčním předstihem a jedna cesta na osobu vyšla kolem 10 000 Kč.  
Doporučuju nějaký srovnávač, který dokáže cenu vypočítat i s autobusem do 
odletového letiště. My využili FlixBus z Florence až na Berlínské letiště za 500 Kč. Jinak 
od Scootu toho moc neočekávejte, jídlo a pití si v hojných zásobách berte s sebou na 
palubu, jinak se nedoplatíte. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

• Žádné komplikace, stačí se všude usmívat. A taky se hodí mít pas. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště 

• Taiwan má výbornou vlakovou a autobusovou infrastrukturu. Na letišti Taoyuan si stačí 
vzít fialové metro za 160 NTD, která vás doveze během 45 minut do centra Taipei. Po 
příjezdu do centra je dobré se vybavit mincemi, neboť autobusy na koupě lístku 
nevrací (pozor, řidiči nemluví anglicky). 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

• Neměnil. Měl jsem zapsaný pouze jeden předmět a pracoval jsem na závěrečné práci. 
Nicméně navštěvoval jsem i ostatní zajímavé předměty, abych si rozšířil obzory. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 

• Před registrace do kurzů probíhala už v prosinci a dobré kurzy se touto dobou již 
obsadili. Studenti NTUST si mohou zapisovat i kurzy z NTU a NTNU. Skladbu kurzů je 
možné měnit do 14 dnů od začátku semestru. 

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



• Z mého oboru byl určitě velmi zajímavý a prospěšný kurz Deep Learning For Computer 
Vision Applications.  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
• Naštěstí ne. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 

• Každý předmět, o kterém jsem slyšel, se vyučuje pouze jednou týdně v 3 hodinovém 
bloku. Nezažil jsem tedy individuální cvičení, pouze takové praktičtější přednášky. 
Předměty mají většinou midterm, úkoly, projekt a někdy i závěrečnou zkoušku. Časově 
mi připadají náročnější než u nás na univerzitě, přínos mi však připadá velmi podobný. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
• Z toho co jsem viděl, tak styl výuky je jiný, ale ve finále je obtížnost velmi podobná 

tomu, na co jsme zvyklí. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 

• Většina materiálu byla přístupná online, nicméně existovali i kurzy, které požadovali 
zakoupení knihy. Nicméně, lze ji i zdarma zapůjčit v knihovně. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
• Kampus je skvěle vybavený, co se týká sportovních aktivit. Jídlo v kampusu je levné a 

chutné. Místa na sezení je dost. Klimatizace v každé učebně. Celkově jsou však budovy 
velmi staré a řekl bych, že i dost ošklivé. V knihovně je možné si zdarma zarezervovat 
učebny s projektorem a tabulí. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 

• O dostupnosti počítačů nevím, protože jsem je nehledal. Nicméně v knihovně je za 
malý poplatek k dispozici tiskárna i se scannerem. WIFI samozřejmostí. Bez vlastního 
notebooku by tam stejně nenapadlo nikoho jet, nebo jo? 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 

• Na NTUST existuje studentská organizace, která se poměrně dost věnuje zahraničním 
studentům. Pořádají se různé akce zaměřené na cestování, jídlo a párty.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
• Na NTUST existuje spoustu skupin věnující se sportům nebo jiným aktivitám. Bohužel 

jsem na to neměl časový rozpočet, takže jsem se nestal členem.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
• První dva dny jsme bydleli v AirBnB, následně jsme však našli apartmán se 4 pokoji, 

kuchyní a obývákem. Náš pokoj měl navíc vlastní koupelnu. Apartmán jsme měli 2 
minuty pěšky od metra Taipower Station. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
• 16000 NTD. 



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) 

• Koleje nejsou pro zahraniční studenty dostupné. Navíc, na výjezd jsem jel s mou 
přítelkyní, takže jsme stejně potřebovali apartmán. Z důvodu pohodlí jsme hledali 
pokoj s vlastní koupelnou, kterých je naštěstí v Taipei dost. Vozit z ČR není potřeba nic, 
vše je možné za rozumnou cenu koupit v IKEA. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
• Ideálně hned po vyrozumění o přijetí, jinak na vás nezbydou dobré byty. My měli štěstí 

a sehnali jsme dobré ubytování i po příjezdu. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

• Doporučuju jíst ve škole, kde je to levné. Zároveň si pak najít místní kamarády, kteří 
vám vysvětlí kde se dobře a levně najíst. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
• Restaurace dražší, street markety levné. Potraviny v supermarketech na podobné 

cenové hladině. Nicméně mléčné výrobky, ovoce, zelenina jsou velmi drahé.  
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 

• Taipei má velice moderní MHD infrastukturu, ale doporučuju využívat místní 
Bikesharing (U-bike), který první půl hodinu stojí jen 5 NTD. Stojany a kola jsou všude. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
• Je potřeba se zúčastnit „Orientation day“ na univerzitě k získání kartičky, přístupů, 

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

• Ne. 
Pracoval/a jste během studia? 

• Ano, v době výjezdu jsem měl ještě navíc práci na částečný úvazek. Práce však 
probíhala vzdáleně pro ČR subjekt. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
• Nemám zkušenost. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
• Taiwan je skvělý výchozí bod pro cestování do okolních Asijských států. Letenky jsou 

s předstihem velmi laciné. Nicméně i cestování po Taiwanu je super. Doporučuji si 
půjčit skútr a projet kus ostrova po svém. Pozor, půjčování skútrů je celkem 
komplikované, je nutno řešit se značným předstihem. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
• Stipendium od ČVUT a vlastní zdroje. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
• 15000 Kč 

a) z toho stravování 
• 6500 Kč (průměrně 300 NTD denně) 



b) z toho ubytování 
• 6000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 
• 2500 Kč (spíš jsem seděl doma a makal) 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
• 86 % (nepočítám cestovné tam i zpět) 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
• Většinu stipendia jsem obdržel na začátku výjezdu. Nyní by mě měl dorazit ještě 

doplatek. Stipendium je vypláceno na účet. 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 

• Na Taiwanu se kartou moc platit nedá. Doporučuju si zařídit kartu Revolut, případně 
jiné alternativy, neboť výběry z českých karet jsou extra nevýhodné. Také doporučuju si 
s sebou vzít nějaké dolary (hlavně ne eura). 

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? 
• Nula, neboť jsem pracoval na závěrečné práci s externím školitelem. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
• 23 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
• Byl mi uznán předmět diplomová práce. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
• Ano, vše bylo nutné domluvit předem. 

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

• Žádným. U nás na FITu jsou skvělý lidé se kterýma se dá rozumně domluvit na 
čemkoliv. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
• Doklad o uznání studia, Doklad o potvrzení studia zahraniční univerzitou, Potvrzení 

školitele ze zahraniční univerzity. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
• Práce na diplomové práci v neznámem prostředí u neznámého externího školitele je 

celkem úlet. Každopádně myslím, že jsem to zvládl ke spokojenosti všech. Zároveň jsem 
se naučil i spoustu nových věcí, díky předmětům, které jsem navštěvoval a kolegům se 
kterými jsem spolupracoval.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 



• Osobní přínos je nevyčíslitelný. Kdyby to mělo být na mě, dal bych každému pár měsíců 
v zahraničí povinně. Troufám si říct, že každého to dost změní k lepšímu a získá na 
spoustu věcí jiný pohled. Kdybych si já mohl dovolit zůstat déle, nebo jet někam dál, tak 
se nerozmýšlím ani minutu.   

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 

• Z domácí školou nebyli žádné problémy. Všichni se mi snažili pomoct, jak jen to šlo. 
Tímto tedy ještě jednou děkuji Mgr. Boškové, doc. Kolářovi, doc. Jiřinovi a dr. Balíkovi 
za trpělivost a vstřícnost. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 

• Informační systémy partnerské instituce byli peklo. Naštěstí se vše dalo vyřešit 
emailem. Ve finále si tedy nestěžuji. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
• Pokud bych teď nekončil studium a měl na to čas, tak rozhodně ano.  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?  
• Že doma nemáme deseticentimetrový šváby. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
• Ne, na Taiwanu se není potřeba bát ničeho. Ať se tam totiž stane cokoliv, vždy to 

dopadne dobře.  
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
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