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Úvod

Taiwan jsem si vybral p°edev²ím na doporu£ení mých p°átel kte°í tam jiº semestr £i dva
absolvovali a také jakoºto místo pro elektro inºenýry zaslíbené. Taiwan je totiº nejv¥t²ím
výrobcem IC chip· na sv¥t¥ a také odtud pocházejí zna£ky jako ASUS, ACER £i HTC.
National Sun Yat-sen University (NSYSU) v Kaohsiungu, jako má hostitelská univer-
zita, poté byla jasným místem pro strávení jednoho semestru pro její geologickou polohu.
Kampus je totiº £áste£n¥ zasazen do poho°í a z jedné strany obklopen mo°em. Univerzita
tak má vlastní pláº kde se vyu£ují vodní sporty. Pokud se po kampusu jen procházíte,
narazíte na mnoºství voln¥ ºijících ps·, nad hlavou vám m·ºe p°elet¥t papou²ek kakadu
a kdyº dorazíte na pokoj, m·ºe se stát, ºe otev°eným oknem tam vlezli makakové a ce-
lou místnost vám doslova vyrabovali. Toto v²echno v kombinaci s £ínskou kulturou bylo
rozhodujícími faktory, pro£ si vybrat práv¥ NSYSU jako místo, kde strávím sv·j poslední
semestr, b¥hem n¥hoº bude mou hlavní náplní psaní diplomové práce.

P°ed odjezdem

Poté co bylo potvrzeno, ºe jsem na ²kolu opravdu p°ijat, nastal £as najít ²kolitele na
zahrani£ní univerzit¥ a zakoupit letenku (zpáte£ní za 24000K£ s Korean Air a odletem
v £ervenci). Bohuºel hledat informace na ²kolním webu o tom, £ím se jaký vyu£ující
zabývá bylo vcelku sloºité z d·vodu minima informací v angli£tin¥. Rozhodl jsem se tedy,
po neúsp¥²ném kontaktování n¥kolika profesor·, ºe ²kolitele najdu aº po p°íjezdu, kdy
se s kaºdým budu moci dohodnout osobn¥. Na NSYSU jsem totiº odlétal o dva m¥síce
d°íve neº ostatní na letní ²kolu. B¥hem dvou týdn· letní ²koly jsem tedy kontaktoval jiº
osobn¥ dal²í profesory kte°í m¥ ov²em pouze doporu£ili dal²í potenciální ²kolitele. Po dvou
týdnech letní ²koly, která utekla jako voda, jsem odlet¥l pry£ z Taiwanu objevovat krásy
jihovýchodní Asie a vrátil se aº na za£átek semestru bez toho, ºe bych nalezl vhodného
kandidáta na ²kolitele. Po návratu tak anabáze pokra£ovala a já zjistil, ºe lidé na fakult¥
mají jen malé pov¥domí o tom, co d¥lají ostatní výzkumné týmy. Nakonec jsem vybral
kompromis v profesorovi ze spojených stát· u kterého tak nehrozila jazyková bariéra a
jehoº výzkumná £innost byla podobná té mé.
Co se tý£e obecných informací p°ed odjezdem, tak o£kovat jsem se nechal proti základním
nemocem (b°i²ní tyfus, hepatitida A a B), které mi doporu£ila paní léka°ka, vynechal
jsem meningokoka a vzteklinu. V²echny, kdo nikdy nebyli v t¥chto kon£inách bych cht¥l
upozornit, ºe státy jihovýchodní Asie se volnými psy jen hemºí. Na druhou stranu, za
celých ²est m¥síc· se nikomu z okolí nestalo, ºe by byl zví°aty p°ímo napaden. Dal²í
d·leºitá v¥c, co je t°eba si p°ed odjezdem za°ídit, je mezinárodní °idi£ský pr·kaz. Dá se
vyjít i bez n¥j, ale pokud máte tu moºnost, za°i¤te si ho. Vlastnictví skútru je v této
zemi tém¥° nutností a jeho zap·j£ení je tedy povinnost, které nebudete ani na vte°inu
litovat! Velký pozor ale na nehody, spousta lidí v mém okolí n¥jakou m¥la... Pokud jedete
na dobu krat²í neº ²est m¥síc· a plánujete b¥hem toho opustit Taiwan, víza není ani
pot°eba za°izovat, protoºe po kaºdém p°íletu do zem¥ dostanete nové 90-ti denní vízum.
Má poslední rada p°ed odjezdem je zváºit kaºdou v¥c £i kus oble£ení který si s sebou
vezete. Po£así v Kaohsiungu je tropické, v zim¥ (prosinec, leden a únor) tam ru£i£ka
teplom¥ru neukáºe mén¥ neº deset nebo spí²e patnáct stup¬·. Oble£ení koupíte i kdyº
máte jako já skoro dva metry, takºe nebojte, ºe budete litovat. Navíc £ím prázdn¥j²í kufr
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p°ivezete, tím více v¥cí si m·ºete odvézt s sebou, a ºe jich bude! Cena v¥t²iny elektroniky
je srovnatelná s �R a tak bych p°ípadnou koupi provedl p°ed odletem, p°edev²ím kv·li
del²í záruce. A druhá úpln¥ poslední rada je, kupte si kvalitní fotoaparát! Z toho co uvidíte
vám mnohdy budou padat o£i z d·lk· a tak je t°eba je zaznamenat i na jiné medium...

Po p°íjezdu

Po dohod¥ s mým ²kolitelem jsem dostal místo v laborato°i s ostatními taiwanskými stu-
denty kte°í pracovali na svém výzkumu. Od laborato°e jsem dostal i klí£ a mohl jsem v
ní tak bez problém· trávit 24 hodin denn¥. Taiwan je velice bezpe£ná zem¥, kde i kri-
minalita je nízká, a tak d·v¥ra v lidi je vy²²í. Tuto moºnost docházet prakticky kdykoli
jsem bohat¥ vyuºíval a taiwan²tí studenti také. P°ekvapilo m¥, ºe do laborato°e chodili aº
t¥sn¥ p°ed polednem, ale na druhou stranu odcházeli b¥ºn¥ kolem desáté hodiny ve£erní
nebo po spole£né ve£e°i n¥kde v centru.
Ubytován jsem byl na koleji pro mezinárodní studenty, coº v p°ekladu znamená pro stu-
denty z neasijských stát·. P°i vypl¬ování p°ihlá²ky je také moºné za²krtnout kolonku,
díky které vás ubytují s "místními"studenty. Místními se ov²em myslí studenti z asijských
stát·, p°eváºn¥ Korei £i Singapuru. Tito studenti bydlí na standardní koleji, coº znamená
£ty°i lidé v jedné místnosti, kolej bez spole£né místnosti £i kuchy¬ky a dal²í nevýhody,
kv·li kterým bych tuto moºnost osobn¥ nedoporu£oval. Moºnost seznámit se s ostatními
kulturami a národnostmi je po celý rok dostatek... Jak jsem tedy nastínil, mezinárodní
kolej má pokoje po dvou a vestav¥nou klimatizací, spole£enskou místnost, balkón, spo-
le£né sociální za°ízení a sprchy, které sdílíte s dal²ími deseti lidmi, a patra rozd¥lená
podle pohlaví. Teoreticky by kaºdá náv²t¥va na dámském pat°e m¥la být hlá²ena dole
na vrátnici a náv²t¥vník by m¥l obléci ºlutou vestu. Praxe je trochu jinde, ale nap°íklad
strahovskou volnost ne£ekejte. Ve²kerý úklid krom¥ vyná²ení hlavního ko²e na pat°e a
vyt°ení spole£ných prostor a sprchy je na studentech a °ídí se heslem jaké si to ud¥lá²,
takové to má². Základní pravidlo, zejména v zimních m¥sících, je neustále zavírat dve°e
a neotvírat okna, která nemají zamykatelnou sí´ku. V opa£ném p°ípad¥ vám s jistotou
rovnající se tém¥° jedné vleze na pokoj opi£ák-makak. Pokud si myslíte, ºe ty roztomilé
opi£ky se vás bojí, jste na omylu a vy budete zírat na tvora cenícího jeho t°ícentimetrové
²pi£áky a jasným cílem, dokud si n¥co neodnesu, ani se nehnu, ba naopak! Na druhou
stranu pozorování dovád¥jících makak· a jejich malých je neobvyklá £innost, která nabízí
p°íjemnou alternativu ke £tení novinek internetu p°i snídani £i odpo£inku na balkon¥.

Studium

O samotné výuce a kvalit¥ nabízených p°edm¥t· toho nemohu moc napsat, jelikoº mým
úkolem na NSYSU bylo pouze psaní diplomové práce, které jsem se tak v¥noval po celý £as.
Mé jediné p°edm¥ty byly £ín²tina a t¥locvik. �ín²tinu bych ur£it¥ doporu£il kaºdému! Její
kvalita je na vysoké úrovni a i základní kurz vás nau£í pot°ebné základy £i jen ukáºe, pro£
je £ín²tina pokládána za sloºitý jazyk na nau£ení se. T¥locvik byl bohuºel vyu£ován jen v
£ín²tin¥ jako valná v¥t²ina volno£asových aktivit jako £ínská medicína, lukost°elba, hraní v
orchestru, astronomie, turistika a mnoho dal²ích po°ádaných ²kolou £i studenty. Angli£tina
v¥t²iny student· je na nízké úrovni, ale jejich nad²ení mít vás v klubu, p°edev²ím na
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za£átku, je velice vysoké. Záleºí tedy vºdy na lidech na které narazíte.
Co se tý£e psaní diplomové práce, shrnul bych pouze zku²enosti, po kterých si £lov¥k
°ekne "tak p°í²t¥...", snad vás inspiruji. Za prvé, kdyby jel znovu psát DP do zahrani£í,
snaºil bych se vyjet na dva semestry. V novém prost°edí trvá déle neº se zorientujete a £as
ute£e ani nevíte jak. Pokud si vezete téma jiº z �ech, zkuste je²t¥ p°ed odjezdem najít
n¥koho, kdo se daným tématem na univerzit¥ zabývá a detailn¥ se ho vyptejte na vybavení
laborato°e a její moºnosti. Stalo se mi, ºe pro m¥ tak samoz°ejmá v¥c jako regulovatelná
páje£ka, pájka, p°esný ampérmetr £i £lov¥k, který má zku²enosti s výrobou ti²t¥ných
spoj· je na elektrofakult¥ k nenalezení. Jejich nalezení je poté v¥t²inou dílem náhody a
n¥kolika denního £i týdenního hledání. M·ºe se ale stát, ºe danou v¥c £i odborníka prost¥
nenajdete a vám nezbude nic jiného, neº se s tím smí°it. V²echny tyto nezku²enosti stojí
hodn¥ úsilí a p°edev²ím £asu, kterého p°i psaní diplomové práce není nikdy dost...

Záv¥r

Tak jako v²echny hezké záºitky, i p·lro£ní pobyt v této krásné zemi se snad je²t¥ p°e-
krásn¥j²ími lidmi utekl jako voda. Uºívejte tedy kaºdý den a kaºdé p°íleºitosti, která se
vám naskytne k jejímu prozkoumání. Já bych za v²echny rád zmínil tu, p°i které jsem
se dobrovoln¥ s dal²ími dv¥ma taiwanskými studenty zú£astnil programu, v jehoº rámci
jsme m¥li p°edná²ky na taiwanských základních ²kolách o �eské Republice a který jsme
v konkurenci dal²ích deseti týmu vyhráli. Díky tomu jsem pomohl k roz²í°ení jiº tak dob-
rého pov¥domí o mé vlasti a zárove¬ se dozv¥d¥l i o Taiwanu a jeho kultu°e. Ov²em ta
£ást kultury, která vás bude provázet celý pobyt nejvíce je £ínská kuchyn¥. Restaurace
spole£n¥ s místy, kde koupíte pearl milk tea, jsou zde úpln¥ v²ude a cena jídel od 30K£ je
aº t¥ºko uv¥°itelná. Jídlo je v této zemi prost¥ alfou a omegou. Je jist¥ spoustu informací,
které jsem zde neuvedl. Proto m¥ ur£it¥ neváhejte kontaktovat £i zkuste p°e£íst jeden z
mnoha mých záºitk· zaznamenaných na blogu curly − ginger.tumblr.com. Tento report
bych rád zakon£il oblíbenou dotazníkovou otázkou: "Kdybyste m¥l moºnost, vyuºil byste
moºnosti jet znovu?"s odpov¥dí: "ano, kaºdopádn¥, HNED!".
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