
Závěrečná zpráva 

Letní škola Taiwan 2017 

 

 

Osobní údaje 

 Jméno: Renata Chaloupská 

 Kontakt: renata.chaloupska@uhk.cz 

 Místo pobytu: Chang Jung Christian University  

 Délka pobytu: 29. 6. 2017 – 31. 8. 2017 

 Kontaktní osoba na vysílací VŠ:  

o Univerzita Hradec Králové – Monika Hebková 

(monika.hebkova@uhk.cz) 

 Kontaktní osoba na přijímací VŠ: 

o Chang Jung Christian University – Prudence Chan 

(prudence@mail.cjcu.edu.tw) 

Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

 Očkování 

o Očkování je nutné začít řešit co nejdříve po potvrzení přijetí na CJCU. 

Tento pobyt byl mou první cestou do Asie, a tak jsem zvolila očkování 

proti žloutence, meningokoku, břišnímu tyfu a vzteklině. Na očkování 

jsem se objednala do Centra očkování a cestovní medicíny v areálu FN 

Hradec Králové, kde mi se vším ochotně poradili. Očkování mi rozdělili 

do tří návštěv, přičemž na poslední mi vystavili cestovní očkovací 

průkaz. 

 Letenky 

o K zajištění letenek kontaktovala naše pětičlenná skupina pana 

Bezoušku z cestovní kanceláře Action Travel. Cestou na letní školu 

jsme se zastavili na týden na Filipínách, navíc našim požadavkem byl 



let přes Dubaj, kde jsme se stavili na zpáteční cestě. Sestavil nám tedy 

letenku Praha – Dubaj – Cebu (Arab Emirates) poté Cebu – Taipei 

(Phillippines Airasia) a zpáteční letenku Taipei – Dubai – Praha Cebu 

(Arab Emirates) za 24 397 Kč včetně pojištění storna. 

 Cestovní pojištění 

o Pojištění jsem si sjednala u České spořitelny, kde mi nabídli pojištění 

k bankovnímu účtu. Doporučuji si vybrat úroveň B, která odpovídá 

doporučením UHK. Cena je 55 Kč za měsíc. 

 Řidičský průkaz 

o Pro všechny, kteří plánují cestovat, je vhodné zařídit si před odjezdem 

mezinárodní řidičský průkaz. Vydává se na jakémkoli úřadu na 

oddělení dopravy. Pro vydání průkazu na počkání si s sebou vezměte 

fotografii. Cena průkazu je 50 Kč. 

 Vízum 

o Vízum není nutné zajišťovat. Do letadla doporučuji k dokumentům 

přibalit zvací dopis na CJCU, jelikož na letišti se mohou vyptávat  

na důvod cesty. 

 Jazyk výuky na CJCU 

o Celá výuka i doprovodný program probíhal v anglickém jazyce. 

 Způsob a systém výuky na CJCU 

o Pondělí a úterý bylo vždy zaměřeno na klasickou školní výuku. 

Vyučovaly se dva předměty – dopoledne vždy Project Management a 

odpoledne Creative Programming using Processing. Středy patřily 

exkurzím do podniků v okolí školy, přičemž za zmínku stojí návštěva 

továrny na výrobu místního piva Taiwan beer. Čtvrtky jsme trávili 

výlety do muzeí v okolí Tainanu či Kaosiungu, případně jsme se 

zábavnou formou dozvídali o Taiwanské kuchyni či kalligrafii přímo ve 

školních prostorách. Pátky byly zaměřeny na sport, kulturu, tvoření a 

přednášky zaměřené například na prezentační a komunikační 

dovednosti. Program obvykle začínal v 8:30 a končil v 16:30. Veškeré 

vstupy na výlety i výukové či pracovní pomůcky platila škola. K výuce 

programování doporučuji vlastní notebook, není však podmínkou pro 

zdárné splnění předmětu. 

 Systém hodnocení práce 

o Projektový management a programování bylo hodnoceno zvlášť 

vlastní známkou. Známka z projektového managementu se odvíjela od 

počtu získaných bodů. Body jsme získávali za plnění kvízů, které jsme 

vyplňovali každý týden, dále za práci na projektu, prezentaci projektu a 

docházku. 



o V rámci programování jsme nemuseli tvořit celoměsíční projekt. 

Hodnoceny tak byly jednotlivé úkoly vypracované přímo při cvičeních a 

součástí hodnocení byla samozřejmě také docházka. 

 

Ubytování, strava, doprava, ostatní 

 Ubytování 

o Ubytováni jsme byli přímo na kolejích CJCU. Koleje byly rozděleny na 

dívčí a chlapeckou část, přičemž v přízemí bylo společné lobby, kde 

ovšem nebyla klimatizace. K posezení tak byly nejvhodnější venkovní 

prostory před kolejemi. Na každém patře byla prádelna s pračkami a 

sušičkou, kde praní stálo 20 NT (16 Kč). 

o Pokoje byly určeny pro čtyři osoby. K pokoji patřila i samostatná 

koupelna. Každý pokoj měl také vlastní wi-fi připojení, které bylo 

stabilní. 

o V areálu školy jsme zdarma mohli využívat posilovnu a tenisové kurty. 

 Stravování 

o V letním období, kdy většina studentů CJCU nepobývá v areálu školy, 

je zavřená jak menza, tak i školní 7-ELEVEN. Zbývají tak dvě možnosti – 

vařit si sám nebo chodit (v našem případě jezdit) na jídlo. Já jsem 

kombinovala oba tyto způsoby. Snídaně jsem si obvykle vařila sama, 

obědy a večeře jsem si kupovala vždy připravené. Na každém patře 

kolejí se nacházely aquabary s horkou, vlahou a studenou vodou, takže 

kupování vody nebylo nutné. K dispozici jsme měli také kuchyňku 

s mikrovlnnou troubou a vařičem. Tu se ovšem nacházela v jiné 

budově, a tak jsme ji nevyužívala. Nedaleko školy se nacházelo několik 

restaurací, kde se dalo hlavní jídlo pořídit i do 100 NT (80 Kč). Výborné 

jídlo však bylo k sehnání i přímo na ulici od místních stánkařů. Mé 

oblíbené jídlo byly například placičky s bazalkou, vajíčkem a sýrem, 

které stálo obvykle kolem 35 NT (28 Kč). Několikrát jsme jeli ochutnat 

místní delikatesy na night market. 

 Doprava 

o Jelikož se koleje nacházely asi 500 kroků od učeben, nebylo nutné na 

výuku dojíždět. Přímo vedle areálu je vlakové nádraží, odkud se 

snadno kamkoli dopravíte. Pro lidi, kteří chtějí hodně cestovat, bych 

ovšem rozhodně doporučila pronájem skútru. Využili jsme ho prakticky 

každý den. Já si skútr pronajala ve dvojici, protože jsem si v řízení 

nebyla příliš jistá. Cena měsíčního pronájmu skútru je 3 000 NT  

(2 400 Kč). Na víkendový výlet do Kentingu jsme si půjčili auto, které 

stálo 1 800 NT (1 440 Kč) na den. 



 Internet 

o Ihned po příletu jsme si na letišti zakoupili místní SIM kartu 

s neomezeným datovým limitem. Stála nás 1000 NT (800 Kč). Koupi 

rozhodně doporučuji, jelikož mimo areál školy, snad jen krom lepších 

restaurací, obvykle free wi-fi nenajdete. 

 Brigády 

o Vzhledem k faktu, že letní škola trvala pouhý měsíc, věnovali jsme 

veškerý volný čas cestování a na brigády tak nezbýval čas.  

 

Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

 Celkové náklady na studijní pobyt 

o Škola nám poskytla stipendium ve výši 32 000 Kč. Ostatní výdaje 

jsem pokryla z vlastních úspor. Vzhledem k tomu, že jsme strávili 

týden na Filipínách, každý víkend jsme strávili výlety a na zpáteční 

cestě jsme se zastavili v Dubaji, byly výdaje vyšší. Nutno ovšem 

dodat, že jsem se v ničem neomezovala. 

Druh výdajů  

Očkování a letenky 29 500 Kč 

Výdaje Filipíny 12 000 Kč 

Výdaje Taiwan 19 500 Kč 

Výdaje Dubaj 3 000 Kč 

  

Celkové výdaje 64 000 Kč 

 

 Celkové hodnocení 

o Letní škola pro mě byla životní zkušeností, kterou bych doporučila 

úplně každému. Rozhodně bych doporučila vyrazit dříve než 

ve druhém ročníku navazujícího studia, jelikož taková pozitivní 

zkušenost ve vás probudí touhu cestovat, poznávat nová místa a 

navazovat nová přátelství. 


