Nikola Strachoňová (Taipei, Taiwan)
Nikola Strachoňová, Katedra asijských studií, akademický rok 2019/2020, druhý
ročník bakalářského studia.

Když jsem se před rokem rozhodovala mezi pevninskou Čínou a Taiwanem, tak jsem
hledala pouze místo, které mi pomůže prohloubit znalosti čínského jazyka a zároveň se mi
tam bude dobře žít. Zpočátku jsem si svojí volbou nebyla vůbec jistá a před odjezdem na mě
čekala nejedna komplikace, dnes už však vím, že jsem se rozhodla zcela správně. Dovolím si i
tvrdit, že zahraniční výjezd na Taiwan byl mojí prozatím nejlepší životní volbou. Rok v Asii
mi přinesl nespočet zážitků a zkušeností, za které jsem neskutečně vděčná.
Na National Chengchi University jsem se díky vstřícnému zahraničnímu oddělení a
spolku pro zahraniční studenty cítila již od počátku jako doma. Bála jsem se, že budu mít
problém zapadnout, ale díky školou pořádaným akcím a nespočtu výletů jsem si kamarády
našla téměř okamžitě. Ocitnout se v mezinárodním kolektivu, kde nelze mluvit rodným
jazykem je pro některé (včetně mě) jistou výzvou, ale zároveň je tím nejlepším způsobem, jak
se naučit a zdokonalit v cizím jazyce.
Jazykový kurz se dělí na několik tříd s malým počtem studentů, během lekce se tedy
vždy dostane na každého. Mimo poslechů, psaní a gramatiky se hodně klade důraz i na
mluvený projev. Pravidelné testy a úkoly napomáhají neustálému studiu a zlepšování znalostí
jazyka.
Škola nabízí nepřeberné množství školních klubů, takže si na své přijdou nejen
příznivci sportu, ale také například i zájemci o kaligrafii či herectví. Na kampusu je začátek
také jedné z mnoha turistických tras. Trasy lemují čajové plantáže, kde se naskýtá dech
beroucí výhled na celou Taipei, dále pokračují kolem budhistických chrámů a některé z nich
vedou až k vodopádům.
Už před odjezdem jsem věděla, že ubytování nebude žádný luxus, ale i tak jsem byla
po nastěhování lehce v šoku. Staré koleje na kopci zhruba kilometr od budovy školy už na
první pohled nepůsobí zrovna přívětivě. Pokoje po čtyřech, starý železný a rezavý nábytek
v kombinaci se společným sociálním zařízením na útulnosti také nedodává. Cena ubytování je
však více než příznivá a po návštěvě nedaleké prodejny Ikea jde i takový pokoj lehce zkrášlit.
Díky knihovnám a studentským klubovnám na koleji ani nemusíte trávit moc času.
S odstupem času bych řekla, že jde pouze jen o zvyk.
NCCU leží na kraji města, což má dle mého názoru mnoho výhod. Z kampusu jezdí do
centra pravidelné autobusové linky, ale různé obchody a restaurace také naleznete hned za
hlavní bránou. V moderním městě jako je Taipei si na své přijde opravdu každý, nabízí tolik
vyžití, že ani za rok jsem nestihla vše, co jsem chtěla. Zimní prázdniny se kvůli Covidu-19
prodloužily na celé dva měsíce, a díky tomu jsem stihla procestovat nejenom Taiwan, ale i pár
dalších asijských zemí. Po skončení školy kvůli již zmíněné nemoci nebylo možné vrátit se
domů, lety se rušily téměř denně. Lhala bych, kdybych řekla, že mi odklad návratu vadil,
protože kdo by si nechtěl na tak úžasném místě trochu protáhnout pobyt? Moderní města,
národní parky, krásné pláže, potápění na korálových útesech a skvělé jídlo – to vše patří ke
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