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 V rámci svého postgraduálního studia jsem se zúčastnil zahraniční stáže na Medical Colleg of 
National Cheng Kung University (NCKU) situované v Tainan City, čtvrém největším městě ostrova 
Taiwan. Níže uvedené sekce představují stručné shrnutí příslušných aspektů zahraničního pobytu. 

 

Zajištění stáže 

 Hlavní finanční a administrativní podporu mého výjezdu zajišťovala agentura Visegrad Funds 
organizující zahraniční stáže zemí V4 a jejich smluvních partnerů. V mém programu se jednalo o 
výměnný pobyt mezi zeměmi V4 a Taiwanem. Po výběrovém řízení obdržel stipendium vždy jeden 
kandidát z každé země V4. V rámci řízení bylo mimojiné nutné zajistit konkrétní pracoviště 
(vedoucího) a náplň práce. Žádalo se písemné podpory a schválení vedoucího domovského 
pracoviště, vedoucího na hostitelské univerzitě a školitele. Další podporu zajistil stipendijní program 
Mobilita 200 a Stipendium Vítězslava Hanzla, které byly využity zejména na financování cesty do ČR 
v polovině stáže nutné pro provedení psychoakustických experimentů.  

Administrativa 

 Mezi Taiwanem a Českou Republikou funguje bezvízový styk pro cesty kratší než tři měsíce. 
Pro pobyty delšího rozsahu je nutné žádat o vízum, které Taiwanská strana v těchto (studijních) 
záležitostech uděluje velice ochotně, avšak až po vyčerpávajích byrokratických procesech jako např. 
zajištění zvacích a doporučujících dopisů, potvrzení ministerstva spravedlnosti, ministerstva 
zahraničních věcí, lékařská zpráva vyžadující testy na HIV, TBC, žloutenku, příslušné očkování, 
notářské ověření čestných prohlášení, a jiných.  Největší komplikace paradoxně vznikaly na stranách 
českých úřadů, které občas kladly vzajmeně protichůdné požadavky. Takto zabralo vyzískání všech 
potřebných dokumentů cca 5 týdnů.  

Cesta 

 Vzdálenost ČR – Taiwan je podle zvolené trasy letu cca 10 000 km, což se promítá i na 
nákladné ceně letenky i čase stráveném na cestě. V mém případě se cena zpáteční letenky 
pohybovala v průměru kolem 23 000 Kč a let včetně transitních čekání trval cca 18-24 hodin.  
Vzhledem k tomu, že Tainan je vzdálen od hlavního letiště Taiwanu ve městě Taipei (Taoyuan Airport) 
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asi 350 km, naakumulovala se délka jedné cesty včetně městské a meziměstské přepravy obvykle na 
den a půl. Tras s rozumnou dobou čekání na letištním transitu (s celkovým časem pod alespoň pod 
23 hodin) je možné najít několik. V mém případě se jednalo buď o Praha – Vídeň – Taipei, nebo Praha 
– Paříž – Guangzhou – Taipei při cestě tam a Taipei – Shanghai – Amsterdam – Praha, či Taipei – 
Vídeň – Praha, při cestě nazpět. Všechny varianty byly vždy v kombinaci mnoha leteckých společností. 
V současné době byla otevřena nová linka Praha – Dubai – Taipei s velmi komfortním a rychlým 
přesunem za mírnou cenu, jež jsem však již bohužel neměl možnost využít. 

Taiwan ve stručnosti 

Taiwan je ostrovem v Pacifickém oceánu cca 150 km od pobřeží Číny. Oproti ČR se vyznačuje 
poloviční plochou území a dvakrát větší lidnatostí, což ústí ve čtyřnásobnou hustotu obyvatelstva. 
Vzhledem k tomu, že více jak 60% území tvoří hory, je většina obyvatelstva soustředěna v nížinách 
kolem pobřeží. Na rozdíl od Číny je na Taiwanu demokratické státní zřízezení s obdivuhodnou silou 
hlasu lidu (viz demonstrace v Taipei v prosinci 2013). Hlavním platidlem je Nový taiwanský dolar 
(1 NTD). Ceny od služeb po potraviny jsou co do absolutní částky měny v podstatě totožné s těmi 
v ČR, což dělá při kurzu NTD/CZK = 1,5 z Taiwanu příjemně levnější destinaci. S Čínou jsou 
v dlouholetém sporu o nárok na území Taiwanu, tudíž se Číňané netěší v Taiwanu moc velké oblibě. 
Avšak díky silným ekonomickým vazbám obou zemí je situace stabilní, i když na území Taiwanu 
údajně stále míří asi na jeden tisíc čísnkých raket. 

Ubytování 

 Po příjezdu jsem byl referentkou pro zahraničkní styky na NCKU ubytován v kolejních 
prostorách univerzity (Academic Gardens of NCKU), které nabízely malé jednopostelové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a sprchou za 6200 NTD/měsíc (cca 4000 Kč, v závislosti na kurzu) + 
elektřina. Při pronájmu na půl roku bylo možné srazit nájemné na 5600 NTD/měsíc. Tyto ubytovny 
byly určeny zejména pro zahraniční studenty. Uprostřed léta, kdy se i noční teploty málokdy sníží pod 
30°C a díky vysoké vlhkosti, která v podstatě „zesiluje počasí“, se mohou měsíční náklady za elektřinu 
díky hojně využívané klimatizaci zvednout až na 1000 NTD/měsíc (cca 600 Kč). Na Taiwanu se vůbec 
nepoužívají koberce, ani jiné pokrývky podlah vyjma všudypřítomných kachlí, tudíž na evropská 
měřítka zpočátku všechny chodby i samotné pokoje připomínají při zářivkovém osvětlení operační 
sál. Dá se na to ale vcelku rychle zvyknout. Tento na první pohled zvláštní jev má opodstatnění ve 
velké prašnosti ovzduší. Při otevřeném okně lze již za zhruba dva týdny pozorovat na stole pod 
oknem citelnou vrstvu mastného prachu, avšak toto znečištění není jinak citelné ani čichem, ani 
znatelné skrze dýchac obtíže. Kuriózní nechtěnou atrakcí pro ubytované byl občasný výskyt švábů 
dosahující velikosti malého křečka, jejichž příležitostné setkání převážně s dámským osazenstvem 
ubytovny občas ústilo ve vyděšené výkřiky rozléhající se po chodbách.    

Univerzita a pracoviště 

 Domovská univerzita NCKU se pyšní statusem čtvrté nejúspěšnější univerzity na Taiwanu. 
Záběr jejích fakult sahá od čínské literatury až po chemii a celá univerzita je rozprostřena na 
rozsáhlém a úhledně upraveném kampusu. Mým hostitelským pracovištěm bylo Department of 
Physiology na Medical College of NCKU, konkrétně výzkumný tým prof. Paula Wei-Fung Poona. Cesta 
z koleje na univerzitu se na kole podle stavu dobpravy pohybovala kolem cca 6 minut. Vzhledem k mé 
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oblibě pracovního režimu ve večerním čase jsem častokrát chodil do kanceláře až odpoledne, avšak 
posléze domů odcházel v časných ranních hodinách.  

Pracovní náplň 

 Povinnosti na hostitelském pracovišti spočívaly jak v práci na projektu výzkumného týmu 
prof. Poona, tak v pokračování řešení vlastního zadání dizertační práce. V hostitelském týmu jsem se 
zabýval modelováním odezvy FM-senzitivních buněk na komplexní zvuk (Modeling the response of 
FM-sensitive cells to complex sounds). Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány na konferenci 
Neural Coding pořádané v říjnu 2014 ve Versailles. V rámci vlastního výzkumu vznikla publikace 
Rendering Moving Sound Source for Headphone-Based Virtual Acoustic Reality: Aspects of Signal 
Processing Implementation již preznetovaná (po příjezdu) na konferenci Applied Electronics 2014 
v Plzni. Další publikace Differential Head-Related Transfer Function and its Comparison to Standard 
Methods of Virtual Sound Source Positioning byla poslána do impaktovaného časopisu 
Radioengineering. Vzhledem k odlišnému záběru časopisu se nyní předělává pro časopis 
Acta Acoustica. V průběhu stáže byla rovněž napsána stěžejní čaás mé disertační práce Creating 
Virtual Acoustic Spaces: One-channel Positioning by Dfferential Head-related Transfer Function. 

Lidé 

Setkání s Taiwanskou kulturou bylo velice obohacující životní zkušeností. Taiwanci se 
vyznačují velkou přátelskostí, vstřícností, vzájemné mezilidskou uctivostí, disciplinovaností a velkým 
smyslem pro širší rodinu. V počátcích navazování kontaktu jsou většinou plašší a zdrženliví a chvíli 
trvá vytvořit nějaké hlubší sociální vztahy. Ve veřejných prostorách obecně panuje vlna 
bezkonfliktnosti a spokojenosti. K mezikulturním střetům vlivem jejich vlídnosti až na pár vyjímek 
nedošlo. Největším přešlapem pro mě bylo, když jsem se na ulici snažil od jistého milého pána koupit 
výborně vypadající ovoce vyskládané na na stolku na výstavním ubrusu a ozdobené doutnajícími 
vonnými tyčinkami. Bylo mi pokojně vysvětleno, že nejsou na prodej, že onen pán je momentálně 
obětuje bohům.  

Jídlo 

Tainan jako město je přímo kulinářskou metropolí celého ostrova. Pro všechny, co mají 
v oblibě asijskou kuchyni, je to doslova gastronomický ráj, který nabízí spoustu jedinečných a silně 
návykových pokrmů. Taiwanská strava se vyznačuje jednoduchostí a přitom obecně vysokou kvalitou 
použitých surovin. V odpoledních a večerních hodinách ožívají ulice nespočtem stánků a pojízdných 
obchůdků a místní tak hojně holdují pokrmům přímo v ulicích, nebo si odnáší vybrané jídlo ve 
všudypřítomných papírových/plastových krabičkách. Ceny jsou pro evropana velmi příznivé a 
vpodstatě se nejde setkat s ošizeným jídlem. Konkurence je tak veliká, že kdo pokrmy nedělá poctivě, 
jednoduše neobstojí. K obligátní rýži nebo nudlím lze dostat roztodivné variace jak upravené 
zeleniny, tak především masa resp. zvířecích produktů. Sami Taiwanci o sobě s úsměvem říkají, že jedí 
vše, co má čtyři nohy, kromě nábytku. Kočky, psy, netopýry, nebo podobné výstřelky na jídelníčku 
nenajdeme, avšak klasické vepřové/drůbeží obvykle zpracovávají včetně všech vniřností i ostatních 
částí. Pochoutkou jsou zde tedy např. puding z kachní krve, grilovaná střívka, grilované kuřecí pařáty, 
vařené žaludky, atd. Výbornou místní pochoutkou jsou syrové rybí plátky podávané s wasabi křenem 
a sojovou omáčkou – tzv. sashimi. Samostatnou kapitolou je pak ovoce. Místní trhy nabízí nespočet 
exotických plodů vyzrálých sluncem, v takové kvlaitě, jakou v českých obchodech není možné sehnat. 
Např. mangové plantáže přímo v okrsku Tainan County jsou nezapomenutelnou chuťovou zkušeností. 
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Jazyk 

Ještě v letadle cestou na Taiwan jsem byl plně odhodlán naučit se vládnout čínštinou, tedy 
úředním jazykem Taiwanu. Odkoukat nějaké znaky z letištních ploch a nádraží vypadalo jednoduše, 
avšak pozdější zjištění, že v psané čínštině existuje asi 48 000 symbolů, zdecimovalo mou motivaci 
celkem rychle. Naučit se pár základních frází alespoň foneticky rovněž nebyla procházka růžovou 
zahradou. Kromě rozsáhlejší palety souhlásek a samohlásek se v čínštině používá i tzv. tónová 
koncovka, jež může dramaticky měnit výraz (např. nevinně vyhlížející fráze „nastydl jsem“ může při 
neopatrné vyslovnosti znamenat „souložil jsem kočku“) – i při houževnaté snaze o správnou artikulaci 
a tonalitu místní stále občas kroutili hlavou, že nerozumí. Angličtina a ruce se tak staly nejjistějším 
dorozumívacím prostředkem.  

Zhodnocení 

Stáž na NCKU pro mě byla přínosem nejen z pracovního hlediska, kdy se mé výzkumné 
výsledky významně obohatily a akademické zkušenosti rozšířily o práci v mezinárodním výzkumném 
týmu lékařské fakulty, ale též z hlediska osobního rozvoje a jazykové vybavenosti. Díky soustředěné 
práci bylo vytvořenou mnoho materiálu pro úspěšné ukončení mého postgraduálního studia. Nabyté 
zkušenosti považuji za neocenitelné. 

Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval organizaci Visegrad Funds za majoritní finanční podporu 
celé stáže. Velké díky patří rovněž děkanátu ČVUT FEL za výraznou finanční podporu v rámci 
programu Mobilita 200. Také bych rád poděkoval svému školiteli specialistovi Dr. Liboru Husníkovi za 
iniciování celého výjezdu, svému školiteli Prof. RNDr. MUDr. Petru Maršálkovi, PhD., za 
zprostředkování zahraničních kontaktů a prof. Dr. Paulu Poonovi za přátelské přijetí ve svém 
řešitelském kolektivu. Závěrem bych chtěl poděkovat své drahé Lucii za statečnost, trpělivost a 
odhodlání během dlouhého odloučení. 

 


