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Přípravy před odjezdem 

Očkování 

Škola nevyžaduje žádné konkrétní očkování, takže rozhodnutí o jeho nutnosti je pouze na vás. Na 

Taiwan se doporučují očkování proti žloutence typu A, B, břišnímu tyfu, meningokoku a vzteklině. Já 

jsem si nechala doočkovat jen očkování proti břišnímu tyfu, protože zbytek jsem měla z dřívějších 

studií na Taiwanu.  

Očkování jsem si zařídila v Centru očkování a cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci 

Králové, kde mi také vystavili mezinárodní očkovací průkaz. Část nákladů mi proplatila VZP. 

Letenka 

Letenky jsem si zařizovala přes pana Bezoušku (mbezouska@action.cz), který je zprostředkovatel 

letenek z cestovní kanceláře Action Travel. Doporučuji to lidem, kteří se chystají cestovat a častěji 

přelétat. Letenka Praha – Paříž – Guangzhou – Taipei – Shanghai – Amsterodam – Praha mě vyšla na 

cca 21.000 Kč včetně pojištění storna. 

Cestovní pojištění 

Pojištění jsem si zařídila u VZP, protože jsem to tam měla jako dárce krve zvýhodněné. Nepatřilo to 

mezi nejlevnější možnost pojištění, ale určitě důvěryhodné. Pojistné limity byly vysoké, ale 

neodpovídaly přesně limitům, které byly stanoveny fakultou. Vyřešili jsme to tak, že jsem podepsala 

prohlášení, že to beru na vlastní riziko. 

Vízum 

Pokud návštěva Taiwanu nepřesáhne 90 dní, vízum tam není třeba. Já jsem strávila ještě týden v Číně, 

kam jsem si musela zařídit vízum přes Čínskou ambasádu v Praze. 

Mezinárodní řidičský průkaz 

Určitě se vyplatí si zařídit mezinárodní řidičský průkaz, protože nikdy nevíte, jestli si skútr nakonec 

třeba jen na víkend nepůjčíte. Zařízení je velmi snadné a stojí pouze 50 Kč.  

 

Studium 

Škola trvala přibližně čtyři týdny. Měli jsme dva předměty – Creative Programming using Processing a 

Project Management. Vyučování probíhalo pouze v pondělí a úterý, bylo v angličtině a ve třídě s námi 

bylo i pár taiwanských studentů. 

V rámci projektového řízení jsme pracovali na vybraném projektu ve skupinách a učili jsme se projekt 

zpracovat v programu OpenProject. Po každé hodině jsme také vyplňovali online testy z látky dané 

hodiny. Předmět programování v processingu byl také velmi praktický a profesor Wang se snažil vyjít 

vstříc i lidem bez znalostí programování. Na konci každé hodiny jsme měli odevzdávat úkol vycházející 

z toho, co jsme v hodině programovali. 
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Další všední dny byly věnované poznávání Taiwanské kultury a návštěvám podniků. Společně jsme 

navštívili mnohá muzea, vědecké parky, zoo či se učili umění kaligrafie nebo vaření taiwanských jídel. 

 

CJCU 

Ubytování 

Ubytováni jsme byli na kolejích v univerzitním kampusu. Pokoje byli pro 4 a byly jsme tam pouze my 

Češi. Pokoje byly vybavené klimatizací i větrákem, ale klimatizace bohužel fungovala pouze ve velmi 

omezených hodinách (přibližně 18:30 – 4:00, 11:30 – 13:30). Madraci, deku i polštář jsme také dostali, 

i když se na tom nedalo moc spát. Na patře jsme měli prádelnu s dvěma pračkami a sušičkami. Praní 

stálo 20 NT. 

Koleje byly rozdělené na dámskou a pánskou část s jiným vchodem a navzájem jsme se prý nesměli 

navštěvovat. Z kolejí to bylo do školy už jen pár minut cesty. Na pokoji a v akademických budovách 

jsme měli k dispozici wifi připojení.   

Strava 

V areálu kampusu byly všechny obchody i jídelny přes prázdniny zavřené, takže jsme museli vždy 

vyrazit do přilehlé food street. I přesto, že i tam byla spousta restaurací přes prázdniny uzavřena, 

vždy se tam dalo najít místo, kde se dalo dobře najíst. Většina restaurací či stánků měla pouze čínská 

menu a personál anglicky nemluvil, takže to byla trošku loterie. I přesto jsme tam chodili na snídaně, 

obědy i večeře. V ulici byly také dva supermarkety a 7-Eleven.  

Doprava  

Hned u kampusu je vlaková stanice, takže je velmi snadné odtud cestovat, a to klidně i s kufry. My 

jsme si i přes všechna upozornění půjčili na měsíc skútry a při každém volném okamžiku se snažili 

cestovat po okolí. Půjčení skútru na měsíc vyšlo na 3 000 NT a zařídili jsme si to přes Louise 

z Kaohsiungu. Na jeden víkend jsme si půjčili také auto a vyrazili na jih ostrova, kde jsou nádherné 

pláže. V Tainanu bohužel není metro, takže v případu nouze jsme využívali taxíky.  

Ostatní 

Hned při příletu jsme si koupili taiwanské sim karty s neomezenými daty na měsíc, které vyšli na 1000 

NT. Dále si nezapomeňte přivézt ISIC kartu, sleva na studenta platila s průkazem většinou i pro nás.  

 

Celkové náklady 

Prvotní výdaje na letenku, pojištění či očkování jsme si museli hradit z vlastních peněz, s čímž je nutné 

počítat. Mimořádné stipendium 32 000 Kč nám bylo připsáno v polovině června. Moje celkové 

náklady na pobyt na Taiwanu byly přibližně 45 000 Kč, z vlastních úspor jsem tedy musela vynaložit 

13 000 Kč. Určitě by šlo utratit i méně peněz, ale protože byl pobyt pouze na měsíc, chtěla jsem si ho 

naplno užít a nešetřila jsem.  
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Po Taiwanu jsem strávila ještě 8 dní v Šanghaji, kde jsem utratila přibližně 15 000 Kč. 

 

Závěrečné zhodnocení 

Letní školu na Taiwanu mohu všem jen doporučit. I přesto, že to bylo pouze na měsíc, užili jsme si 

každou chvíli a máme spoustu nových zážitků a přátel. Moc děkuji za tuto možnost a všem, kteří se 

podíleli na přípravě letní školy.  


