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Jméno, příjmení: Lenka Tvrdíková 

Email: lenka.tvrdikova@uhk.cz 

Obor, ročník: IM3, 2. ročník 

Délka pobytu: cca 1 měsíc (28.6. – 28.7. 2017) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University 



Příprava pobytu 
 

Očkování 

Nebylo vyžadované žádné speciální očkování. Bylo nám však doporučeno nechat se 
naočkovat proti žloutence typu B a břišnímu tyfu. 

Očkování probíhalo ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a vyšlo celkově na 2.000,- Kč, 
z toho 700,- Kč proplatila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Nezapomeňte si nechat 
vystavit mezinárodní očkovací průkaz, stojí 95 Kč. 
 
Letenka 

Letenky nám zařídil pan Bezouška z cestovní kanceláře Action Travel. Letenku jsme měli 
Praha – Dusseldorf – Honkong – Kaohsiung a zpáteční přes Honkong – Milán – Praha. Celkově 
letenka i s pojištěním vyšla na 19 500,- Kč. 
 
Cestovní pojištění 

Pojištění jsem si zařídila u České spořitelny jako cestovní pojištění k osobnímu účtu ČS. 
Varianta B za 55,- Kč měsíčně, přičemž pobyt v zahraničí nesmí přesáhnout 90 dní. Toto pojištění 
mohu využívat po dobu jednoho roku. 
 
Mezinárodní řidičský průkaz 

Bylo velice pravděpodobné, že si půjčíme skútry, a proto jsme si zařídili mezinárodní 
řidičské průkazy. Platnost průkazu je 1 rok a vydají vám ho na počkání na úřadě v oddělení 
řidičských průkazů. 

 

Studium 
 

Vyučování na CJCU probíhalo po dobu 4 týdnů v angličtině. Tato letní škola byla zaměřena 
především na Programování a Projektový management. Každé pondělí a úterý jsme měli od  
9:00 – 12:00 vyučování projektového managementu, kde jsme pracovali ve skupinkách na svých 
projektech v prostředí OpenProj a od 13:30 – 16:30 probíhalo programování v programu 
Processing.  

Středa byla vždy den, kdy jsme navštěvovali různá muzea v blízkosti Tainanu a 
Kaohisungu.  

Čtvrtky a pátky jsme zkoušeli malovat kaligrafie, vařit speciální tchaj-wanské jídlo, 
navštívili jsme policejní stanici, sportovali jsme, měli možnost se seznámit s robotem, vyzkoušet 
virtuální realitu, ovládat drony atd.   

 
 
 
 
 
 



 
Ubytování 

Ubytovaní nám poskytla univerzita CJCU přímo v kampusu univerzity. Koleje byly 
kompletně hrazeny. Pokoje byly po 4 osobách s malou koupelnou.  

V každém patře byly k dispozici pračky, které však moc nepraly. 
 

Strava 

V blízkosti kampusu se nacházelo hned několik zajímavých restauracích, kde jsme se 
stravovali. Nejprve jsme si na místní stravu nemohli moc zvyknout, ale později jsme si jí snad i 
oblíbili. Ceny byly poměrně nízké. Na snídani jsme chodili na toast a čaj v přepočtu za 20 Kč a 
oběd a večeře se daly pořídit kolem 70 Kč. 

 
Doprava 

Skútry jsou pro místní obyvatelé hlavním dopravním prostředkem, a proto i my jsme 
neodolali a půjčili si je. Bylo to pro nás pohodlnější a rychlejší.  

 
Internet 

V celém areálu školy byla bezplatná Wi-Fi.  
 

Cestování 
 

Po skončení letní školy na Tchaj-wanu se naše 20členná skupina rozdělila. První skupina 
jela domů, další jela poznávat krásy Japonska a my jsme se vydali na Filipíny na ostrov Palawan.  

Dovolenou jsme si velice užili, a i když se říká, že v srpnu je zde období dešťů, nám ale 
počasí vyšlo na jedničku. Navštívili jsme spoustu krásných míst, které jsme znali jen z fotek. 

 

Finanční podpora 
 

Celkové náklady 
 

Od školy jsme dostali 32.000,- Kč. Zbytek nákladů pokryli vlastní úspory. Celkové náklady 
byly přibližně 50.000,- Kč včetně dovolené na Filipínách. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

Letenka  19 500 Kč 
Očkování 2 000 Kč 
Jídlo, dárky, výlety, doprava a vstupy 17 500 Kč 
Filipíny 11 000 Kč 
Celkem 50 000 Kč 



 
 
Celkové hodnocení pobytu 
 

Můj první studentský pobyt v zahraničí hodnotím jako perfektní životní zkušenost, na 
kterou bude jistě dlouho vzpomínat. Zdokonalila jsem se v anglickém jazyce, poznala jsem 
kulturu Tchaj-wanu, navštívila krásná a zajímavá místa, a hlavně jsem měla tu možnost poznat 
spoustu milých lidí. Měsíc v Asii mi přišel jako ideální způsob, jak strávit letní prázdniny a určitě 
bych vyrazila znovu. 


