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Co vám naopak přijde jako 
úplně nejvíc odlišné od 
evropských poměrů?
Velký rozdíl vidím zejména v přístupu 
studentů. Na Tchaj-wanu se na 
vzdělání klade opravdu velký důraz. 
Studenti si to berou, snaží se podat 
co nejlepší výkon, a to at´ se jedná o 
závěrečný esej nebo pouze dílčí úkol. 
Studium tedy opravdu stojí v centru 
života mladých. Třeba už během 
střední školy většina z nich každý den 
navštěvuje i další odpolední či večerní 
výuku, která je má lépe připravit na 
univerzitu. V České republice jsme 
podle mého názoru v tomto ohledu 
línější a méně důslední.

Navštívila jste i jiné regiony 
Asie? Máte je případně v plánu 
v budoucnu procestovat?
Během čínského nového roku, kdy 
jsme na měsíc měli volno ze školy, 
jsem podnikla 20 denní cestu okolo 
Filipín. Měla jsem s sebou jen batoh 
a polohu jsem měnila opravdu 
snad každý (popřípadě každý 
druhý) den. Kromě letadla jsem se 
hodně pohybovala i lodí a dalšími 
místními dopravními prostředky. 
Bylo to samozřejmě jedno velké 
dobrodružství, ze kterého jsem si 
přivezla spoustu zážitků, časové 
a finanční možnosti mi ovšem 
nedovolují takové cesty podnikat 
často. Zatím to vypadá, že další velká 
výprava se bude konat v únoru. Ve 
hře je třeba Kambodža a Laos, ale 
uvidíme, jak to dopadne. Všechna 
místa na světě mají něco do sebe.

A závěrem, je pro vás Tchaj-
wan místem, kde byste chtěla 
prožít zbytek života, anebo vás 
možnost zůstat na takovém 
místě spíše děsí?
Tchaj-wan je rozhodně pohodlným 
a bezpečným místem k životu. 
Pár mých kamarádů už tam žije 
dlouhodobě, většinou jsou to ale 
kluci, kteří si našli místní slečnu a 
rozhodli se zůstat. (Západní kluci jsou 
z nějakého důvodu u Tchajwanek 
mnohem více populární než západní 
holky u Tchajwanců). Mně se Tchaj-
wan jako takový opravdu líbí, ale je 
to z ruky od mé rodiny. V budoucnu 
bych se proto ráda usadila v Evropě. 

Veronika na hoře Elephant, odkud shlíží na město Taipei i do mraků stoupající 
2. nějvětší budovu Asie.

O absolventce:
Veronika Tomanová odmaturovala na 
zastáveckém gymnáziu v roce 2008, její 
třídní učitelkou byla Mgr. Eva Kokešová. 
Po úspěšném absolvování střední školy 
její kroky vedly na Katedru žurnalistiky, 
kde také získala možnost studovat na 
Tchaj-wanu. V současnosti se zabývá 
především fotografií


