
 

1. Přílohy 

1.1 Příloha č. 1: Graf změn taiwanské/čínské identity  

Název grafu: Změny taiwanské/čínské identity obyvatel Taiwanu, zachycené 

v průzkumech Election Study Centre při National Zhengzhi Universityv letech 1992-2013. 

Popisky grafu z leva do prava: Taiwanská identita, Taiwanská a Čínská identita, 

Čínská identita, Bez odpovědi.
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1.2 Příloha č. 2: Dotazník 

 Co se vám vybaví, když se řekne: „Taiwan“? 

 

 

 Věk:  

 Pohlaví: 

 Škola v ČR, Obor:  

 Škola na Taiwanu, Obor:   

 Název stipendia: 

 Délka pobytu:  

 Současná země pobytu:  

 

 Odkud jste se dozvěděl/a o stipendijním programu? 

 

 Věděl/a jste následující informace o Taiwanu, než jste tam jel/a? 

o geografická poloha       ANO/NE 

o politické zřízení      ANO/NE 

o řeč        ANO/NE 

o etnická příslušnost obyvatel    ANO/NE 

o identita obyvatel (jak se vnímají Taiwanci)  ANO/NE 

 

 Znáte dnes odpovědi na tyto otázky?  

o geografická poloha       ANO/NE 

o politické zřízení      ANO/NE 

o řeč        ANO/NE 

o etnická příslušnost obyvatel    ANO/NE 

o identita obyvatel (jak se vnímají Taiwanci)  ANO/NE 

 

 

 

 Z jakého důvodu jste si vybral/a pro svůj studijní pobyt právě Taiwan?(vyberte 

jeden i více)  

a) kvůli čínštině   

b) protože mi Taiwan doporučil/a kamarád/ka  

c) jiný (mnou preferovaný) studijní pobyt mi nevyšel  

d) díky nabízenému stipendiu  



e) protože mi Taiwan připadal lákavý (prosím upřesněte)  

f) protože je na Taiwanu demokracie (na rozdíl od jiných destinací)  

g) jiný důvod (prosím specifikujte)  

 

 Jak jste se většinou cítil/a mezi lidmi na Taiwanu?  

a)  velice příjemně 

b)  celkem příjemně 

c) ne úplně příjemně 

d)  nepříjemně 

 

 Jak se k vám Taiwanci chovali ve většině případů?  

a) příjemně 

b) vystupují neutrálně  

c) nepříjemně 

Pro upřesnění můžete (a nemusíte) chování Taiwanců popsat vlastními slovy: 

 

 Vy osobně vnímáte Taiwan jako:  

a) samostatný stát  

b) provincii Čínské lidové republiky 

c) nic o taiwanském mezinárodním postavení nevím 

d) jinak (prosím upřesněte) 

 

 

 Myslíte si, že je pro Taiwance důležitá otázka možného (Taiwanem i ČLR 

uznávaného) spojení Taiwanu s Čínskou Lidovou republikou?  

a) velice důležitá    

b) spíše důležitá 

c) spíše nedůležitá 

d) nedůležitá 

 

 Mluvil/a jste o tom s nimi někdy během svého pobytu na Taiwanu? ANO/NE 

 

 Pokud ANO, jak změnily tyto rozhovory Váš pohled na situaci? 

o přinesly zásadní změnu  

o nepřinesly zásadní změnu  

 



 Chtěl/a byste se na Taiwan v budoucnosti vrátit? ANO/NE  

 

  Pokud ano, za jakým účelem? (vyberte jeden i více)  

 

a) Studium 

b) Pracovní pobyt  

c) Turistická návštěva 

d) Jiné____________________________________________________________ 

 

 Kdybyste měl/a dělat Taiwanu reklamu, co byste zdůrazňoval/a (jak byste 

Taiwan „prodával/a“)?  

 

 

 

 Jaká byla největší pozitiva vašeho pobytu na Taiwanu? 

 

 

 

 Co se Vám naopak nelíbilo? Jaké byly negativní aspekty vašeho pobytu? 

 

 

 

 Chutná/chutnala vám taiwanská kuchyně? ANO/NE 

 

 Pokrylo stipendium vaše základní životní náklady? ANO/NE 

 

 Pokud ne, kolik jste zhruba měsíčně doplácel/a? 

 

 Jste spokojený/á s kvalitou vzdělávací instituce na Taiwanu? (prosím 

zdůvodněte) 

 

 Slyšel/a jste o příspěvcích Taiwanu v rámci mezinárodních humanitárních misí? 

ANO/NE 

 



 Zhodnoťte, jaký pocit ve vás zanechal váš pobyt na Taiwanu. (Vyberte číslo na 

stupnici 1 až 10, 10=maximum, pozitivní)  

 

 Jaké jsou Vaše důvody pro toto hodnocení? 

 

 Doporučil/a byste svým kamarádům, aby tento stipendijní pobyt absolvovali?  

 

 Zahrnují Vaše současné aktivity něco, co je spojené s Taiwanem? (např. psaní 

článků o Taiwanu, prezentace o Taiwanu, párty s čínským jídlem atp.) 

 

 Může být Vaše jméno uvedeno ve výsledcích výzkumu? ANO/NE 

         

 

Děkuji Vám za Váš čas, 

Barbora Šilhánová 

 


