Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu
Osobní údaje
Jméno: Milan Košťák
Kontakt: milankostak@gmail.com
Místo pobytu: Chang Jung Christian University
Délka pobytu: 30. 6. 2017 – 28. 8. 2017 (4 týdny)
Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz)
Kontaktní osoba na NSYSU: Prudence Chan (prudence@mail.cjcu.edu.tw)

Příprava pobytu
Očkování
S očkováním je dobré začít co nejdříve, nejlépe ihned po výběrové schůzce. Vzhledem k tomu, že
jsem již na několika studijních pobytech byl, tak jsem všechna potřebná očkování už měl splněná.
Tehdy jsem chodil do Fakultní nemocnice v Hradci a mohu ostatním doporučit. Doktoři byli ochotní a
vše mi bylo dobře vysvětleno. Nezapomeňte si nechat vystavit mezinárodní očkovací průkaz, stojí
95 Kč. Také nezapomeňte na to si zkontrolovat, zda vám něco zpět proplatí zdravotní pojišťovna.
Vízum
Vízum nebylo nutné zařizovat.
Letenka
Doporučuji se obrátit na pana Bezoušku (mbezouska@action.cz). Dokáže sestavit letenku přesně
podle vašich představ. Nakonec jsem s ním dohodl na letence Praha – Düsseldorf – Hong Kong –
Taoyuan a zpět přes Amsterdam, která stála 18 600 Kč. Pro dopravu z letiště do školy jsem zvolil
Taiwan High Speed Rail (THSR), která s 20% slevou za včasný nákup stála 750 Kč.
Mezinárodní řidičský průkaz
Rozhodně doporučuji si nechat zařídit. Na Taiwanu je skútr takřka nezbytností a my jsme si navíc na 2
víkendy půjčovali i auto. Vydání stojí jen 50 Kč a vydávají ho na úřadě na oddělení řidičských průkazů.
Pojištění
Pojištění jsem měl zařízené u Fio banky k platební kartě. Měsíčně vyjde na 75 Kč. Jedna z položek
úplně nevyhovuje podmínkám školy, takže je nutné podepsat papír, že případné nesrovnalosti jsou
na vaši zodpovědnost. Je vhodné si nechat vystavit potvrzení o pojištění v angličtině.
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Studium na přijímací škole
Výuka probíhala v angličtině. Celkově nás bylo 20 studentů z České republiky a pár místních studentů.
Programem letní školy byly „Project Management“ a „Creative Programming using Processing“.
Výuka probíhala vždy v pondělí a v úterý, kdy dopoledne mezi 9:00 a 12:00 byl projektový
management a odpoledne mezi 13:30 a 16:30 programování.
Náplní projektového managementu byly zejména způsoby plánování projektů a situace, na které si
dát pozor. Každý týden jsme museli vyplnit jeden kvíz a součástí předmětu byl i projekt, na kterém
jsme museli průběžně pracovat. Kurz programování v processingu se mi jako studentovi aplikované
informatiky líbil více. Vyučující míval na daný den vždy připraven nějaký cíl, kterého se chtěl během
výuky dobrat. Výsledný kód jsme museli nahrát do webového kurzu. Na konci kurzu jsme museli
splnit jeden domácí úkol.
Ostatní dny v týdnu (středa, čtvrtek, pátek) byl jiný program. Zpravidla se jednalo o exkurze po
továrnách a muzeích v okolí Tainanu a Kaohsiungu.
Na závěr musím říct, že jsem byl s programem letní školy spokojen a určitě doporučuji budoucím
studentům se zúčastnit.

Ubytování
Ubytování na kolejích zařizuje a hradí místní škola. Jedná se o pokoje po 4 osobách, i když jsme
nakonec často bydleli po třech. Každý pokoj má svou vlastní koupelnu. Na každém patře pak byla
prádelna se 2 pračkami a 2 sušičkami. Praní stálo 20 NT (15 Kč). Každý pokoj měl i svou wi-fi, kterou
jsem ale nevyužíval, protože jsem si dělal hot-spot z telefonu.
Problém jsme měli jen s klimatizací. Byla spouštěná jen mezi 12-14 hodinou odpoledne a 18-4 v noci.
Pokoušeli jsme si na to stěžovat, ale nakonec jsme dosáhli jen toho, že jsme se mohli přestěhovat do
prvního patra, kde klimatizace funguje na jiném okruhu a mohli bychom ji mít puštěnou častěji. Toho
jsme nakonec nevyužili.

Strava
Se stravou vážnější problém nebyl. V blízkosti školy se nacházelo několik restaurací a pouličních
stánků, kde se dalo koupit jídlo v širokém rozmezí 35 – 130 NT (26 – 100 Kč). Řešil jsem tímto
způsobem snídaně, obědy i večeře. Nedaleko kampusu se nachází i 7-Eleven.

Doprava
Pro pohyb v blízkém okolí existují jen 2 možnosti: buď chodit pěšky, nebo si pronajmout skútr. Já
jsem byl rozhodně pro skútr. Od Louise na 1 měsíc byla cena 3000 NT (2400 Kč). Od něj jsme si na
víkend půjčovali i auta. Klasické auto pro 5 bylo za 1500 NT na den (1100 Kč), SUV za 1800 NT na den
(1350 Kč) a van za 2200 NT na den (1650 Kč).
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Dále se přímo u kampusu nachází stanice vlaku, kterým se lze snadno dostat jak do Tainanu tak do
Kaohsiungu. Do druhého zmíněného trvá cesta přibližně hodinu a stojí asi 55 NT (40 Kč). Jednu stanici
vlakem od školy se nachází i zastávka Taiwan High Speed Rail.
Taxi z centra Kaohsiungu do kampusu stojí přibližně 1000 – 1200 NT (750 – 900 Kč).

Finanční podpora a náklady na pobyt
Od školy jsme dostali stipendium 32 000 Kč. Zbytek nákladů pokryly vlastní úspory. Mé celkové
náklady byly přibližně 43 100 Kč, v čemž je zahrnuto úplně všechno. Stipendium od školy pobyt
nepokrývalo přibližně o 11 100 Kč. Nutno podotknout, že jsem se vyloženě nesnažil co nejvíce ušetřit.
Náklady na přípravu – letenky, THSR, …
Skútr
Jídlo, doprava, výlety, …
Celkem

20 000 Kč
2 400 Kč
20 700 Kč
43 100 Kč

Celkové zkušenosti
Letní školu mohu všem velmi doporučit. Pokud máte možnost vyjet, tak vůbec neváhejte a jeďte!
Naučíte se něco nového, zažijete skvělý měsíc v úžasné zemi a získáte hromadu nových přátel.
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