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Výběr studentů 

Dle výběrového řízení bylo vybráno 20 studentů na základě úspěšného motivačního dopisu, 

jak v českém, tak v anglickém jazyce a na základě jejich studijního prospěchu.  

 

Vízum 

Před odjezdem nebylo nutné zažádat o studijní vízum.  

 

Letenka 

Letenku jsem si pořizovala: Amsterdam (Nizozemsko) – Taipej (Taiwan) a zpět Tokyo 

(Japonsko) – Praha (ČR) za zhruba 25 000 Kč od Emirates s přestupem při obou letech v Dubaji. 

Nejeli jsme celá skupina dohromady, protože každý si naplánoval výlety po „okolí“ před nebo 

po letní škole.  

 

Očkování 

Očkování jsem volila dle doporučení od doktorky ve Fakultní nemocnici. Jednalo se očkování 

na břišní tyfus, žloutenku typu B a proti vzteklině. Některá očkování (břišní tyfus) obsahoval 

více návštěv (3), proto bylo nutné jej řešit dostatečně dopředu. Minimálně měsíc. Já už tyto 

očkování měla z loňska, takže jsem se nechala pouze doočkovat na vzteklinu, kde bylo 

doporučené přeočkování po roce od prvního očkování.  

 

Cestovní pojištění  

Pojištění jsem volila u pojišťovny VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), se kterou mám dobré 

zkušenosti z předešlého zahraničního pobytu. V případě pojistné události mi byla částka do 

několika dnů proplacena na účet. Celková částka pojištění se pohybovala kolem 1000 Kč se 

slevami, které již mám u VZP.   



Výběr hotovosti 

Na Taiwanu není možné víceméně vůbec počítat s platební kartou, takže doporučuji si vzít 

dostatek hotovosti. Výběry z automatu byly možné, ale jen na určitých místech, spoustu 

automatů (například v campusu) naši kartu vůbec nepřijímalo.  

 

Ubytování 

Ubytování nám poskytla univerzita. Jednalo se o studentské koleje, kde jeden pokoj sdíleli 4 

dívky, či chlapci. Každý pokoj obsahoval 4 lůžka s patrovou postelí, pod kterou byl umístěn 

stůl. Většina skříní na pokoji byla zamčených studenty, co si zde nechával věci přes léto. Ale 

oblečení jsme si pověsili na ramínka za postel a úložné prostory nám nechyběli. Pokoj měl svou 

koupelnu se záchodem a sprchou. Na každém patře byla umývárna, kde se dalo prát i sušit 

prádlo. Na sušení se dalo využít sušárnu nebo sušičku. Pračka i sušička se platila a jedna várka 

stála zhruba 15-20 Kč. 

Koleje jsou zhruba 5 minut chůze vzdálené od školy. 

Na kolejích nám chyběli pouze společné prostory, kde bychom se mohli scházet, protože 

dámské a pánské koleje byly oddělené. 

Na kolejích fungoval internet, ale nepříliš spolehlivě. Většina z nás i koupila simku 

s neomezenými daty za zhruba 800 Kč na měsíc. Ve škole s připojením nebyl problém. 

 

Doprava 

Škola je kus za Tainam, v místě, kde je pouze školní kampus a několik restaurací. Někdy jsme 

se přemísťovali pěšky, ale většinu času na skútru. Díky skútru jsme mohli i cestovat po 

Taiwanu. Skútr jsme si pronajali za zhruba 2200 Kč na měsíc za skútr. 

Z letiště nás hromadně vyzvedla škola s jejich školním autobusem. Na konci pobytu jsme 

někteří jeli vlakem, jiný autobusem za zhruba 450 Kč. Autobuse byl velice pohodlný, cesta 

trvala asi 4-5 hodin z Tainanu do Taipeie.  

 



Stravování 

K snídani jsem si většinou chystala nějaké cereálie se zdejším ovocem. Jiní chodili na snídani 

do blízkých restaurací. Pro Taiwance je zvykem jíst hodně mimo domov, takže bylo v okolí 

spoustu restaurací.  

Na obědy jsme chodili pravidelně do okolních restaurací. Po čase jsme si oblíbili jídla v různých 

restaurací a pravidelně střídali místa na oběd. Od školy jsme měli v době pauzy hodinu a půl 

na oběd a čas stačil tak tak. V restauracích bylo většinou plno a dlouho se čekalo.  

Na večeře jsme většinou také chodili do restaurací, protože moc nebylo, co si nakoupit do 

zásob. Prodejny prodávaly takové hodně chabé zásoby, ale chybělo víceméně slané pečivo, 

nějaký sýr, šunka. Něco na ten způsob prodávali, ale buď to bylo pro ně nezvyklé, tudíž drahé 

anebo to nevypadalo lákavě. Ale i tak někteří využívali školní kuchyňky a vařili si. 

Oběd mě většinou stál od 60 do 130 Kč. Při večeři záleželo, co si kdo dal. Dalo se dát vaječnou 

placku za zhruba 30 Kč. Ač to zní levně, za jídlo jsme utratili daleko víc, než jsme očekávali.  

 

Studium  

Letní škola byla dlouhá 4 týdny. Studium obsahovalo dva hlavní předměty. Projektový 

management a programování v Processing. Z obojího jsme pak zvlášť dostali známku 

s hodnotou 3 kredity. Na projektový management jsme museli vypracovat projekt ve skupině 

a každý týden splnit známkovaný kviz. Z programování jsme na konci vypracovali práci ze 

znalostí, co jsme se naučili během studia.  

Studium obsahovalo i spoustu exkurzí do různých firem. Učili jsme se každý týden pondělí a 

úterý a středa až pátek byl program plánovaný od školy. Každý den jsme měli školu od 9 hodin 

do 16:30, v době exkurzí i déle.  

 

Volný čas 

Taiwan je nádherný ostrov. Díky tomu, že jsme měli skútry a hodně dobrodružnou partu lidí, 

cestovali jsme hodně. Byli jsme se podívat na 1000 Budhů, přes víkend jsme přespali 



v Kaoshiungu, nedalekém městě, kde přes semestr studovali různí UHK studenti na výměných 

pobytech. Se školou jsme se podívali do Kentingu, dále jsme viděli Alishan a čajové plantáže. 

Část party jela ferinou na ostrov Xiao Leuchu, kde jsme přespali na pláži. Na Taiwanu bylo 

opravdu stále co vidět, nebylo těžké, kam plánovat výlety. Bohužel jsme neměli tak moc 

volného času.  

Doporučuji se s sebou vzít určitě opalovací krém a také se hodí repelent.  

 

Cestování 

Po skončení letní školy se skupina rozdělila na spoustu menších skupin studentů. Naše parta 

vyrazila v sobotu po ukončovacím ceremoniálu do hlavního města Taipei, kde jsme pobyli ještě 

další 3 noci a prošli si hlavní město. Poté jsme odletěli na týden do Japonska do Tokya. O 

Japonsku nám každý říkal, jak strašně je drahé, ale opak je pravdou. Bylo dražší než Taiwan, 

ale stále levnější než spousta Evropských států (např. Amsterdam, Londýn). A Tokyo a okolí 

určitě stálo za návštěvu. Během našeho výletu jsme zvládli zdolat sopku Fuji, což pro nás byl 

nepřekonatelný zážitek. 

Ostatní skupiny letěli na Filipíny na různé ostrovy, do Thajska, jinam anebo domů. 

 

Finanční náklady 

Od UHK jsme získali jako stipendium 32 000 Kč. Ubytování, ani studium jsme neplatili, letenka 

mě stála 25 000, očkování asi 500 Kč, pojištění 1000 Kč. Cena za jídlo, dopravu, dárky pro 

rodinu, vstupy a drobné výlety se vyšplhala na zhruba 15 000 - 20 000 Kč. Celkově mě pobyt 

spolu s dovolenou do Japonska vyšel cca na 65 000 Kč. Japonsko mě stálo s ubytováním a 

letenkou z Taiwanu kolem 20 000 Kč. Zbylé peníze jsem financovala z brigád.  

 

Závěr 

Studijní pobyt hodnotím velmi kladně. Jsem vděčná, že jsem měla možnost vycestovat, podívat 

na Taiwan, kam jsem se již dlouho chtěla podívat. Studium bylo také velice zajímavé a jsem 



ráda za lidi, které jsem na Taiwanu poznala. Zdejší lidé jsou velice milý a pokaždé se nám 

snažili pomoci, i když anglicky zrovna neuměli. Letní škola pro mě byla jako ideální strávení 

letních prázdnin a určitě bych jela znovu.  

 


