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1) Osobní údaje 

Jméno, příjmení: Filip Ustohal 

Email: UstohalFilip@seznam.cz 

Obor, ročník: IM3, 3. ročník 

Délka pobytu: cca 1 měsíc (29.6.-30.7.2017) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Kontaktní osoba: Monika Hebková - monika.hebkova@uhk.cz 

Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University 

Kontaktní osoba: 陳怡君- prudence@mail.cjcu.edu.tw 

 

 

2) Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

 

Přihláška na Chang Jung Christian University 

 

 S vyplněním přihlášky na CJCU a ostatně i se všemi ostatními dokumenty pro studium na Taiwanu 

doporučuji začít co nejdříve po výběrovém řízení. Součástí přihlášky je motivační dopis s délkou jedné A4 

v angličtině a češtině. 

  

Očkování 

Pro studium nebylo vyžadováno žádné konkrétní očkování. Nicméně je doporučeno se nechat naočkovat 

proti žloutence typu A, B, břišnímu tyfu, meningokoku a vzteklině. 

Očkovat se můžete nechat kdekoliv, v jakékoliv fakultní nemocnici, za poplatek přibližně 5.000,- Kč 

(zahrnuje všechna zmíněná očkování). Asi 50% z částky vám vrátí pojišťovna VZP.  

 

Letenka 

 Letenky jsme si řešili každý sám, ovšem je dobré letět aspoň ve skupině několika lidí. Let je přece 

jen poměrně dlouhý (okolo 20 hodin) a nevyhnete se i přestupům, proto letět ve skupině je jednodušší a 

samozřejmě i zábavnější. Letěli jsme s jednou z největších aerolinek - Emirates, proto nás let vyšel na 

23.000,- Kč se zpáteční letenkou z Tokya (kam jsme se vydali po letní škole na týden). Letenka jde sehnat 

jistě levněji, ale u této společnosti je zaručen velký komfort.  

 

Cestovní pojištění 

 Pojištění jsem si zařizoval u své banky u České spořitelny, kde mi bylo nabídnuto k mému účtu 

nejvyšší možné pojištění za 600,- Kč za rok.  Pojištění je platné pouze na 180 dní při pobytu v zahraničí.  

 

 

 

 

3) Studium 

 

Vyučování na Chang Jung christian university trvalo 4 týdny. Během této doby jsme se každé pondělí a 

úterý učili v programovacím jazyce processing, jenž si můžete představit jako jednodušší javu, sloužící pro 
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vytváření designových objektů či animací. Další částí byt project management, kde jsme měli za úkol ve 

skupině lidí vytvořit libovolný projekt (plán), který bude zahrnovat celý jeho životní cyklus a veškeré 

náležitosti a strukturu, kterou kvalitní projekt vyžaduje.  Ostatní dny jsme jezdili po exkurzích, které 

zařizovala škola. 

 

4) Ubytování, strava, doprava, ostatní 

 

Ubytování 

Ubytovaní jsme byli na kolejích CJCU, které jsme měly plně hrazeny.  

 

Strava 

 Na CJCU bohužel během letních prázdnin nefungují kantýny atd., proto jsme se museli většinou 

stravovat v okolí školy (nejbližší restaurace přibližně 200m a nejvzdálenější asi 600m), kde jsme měli 6 

vyhlídnutých kvalitních restaurací. Strava byla většinou rýže nebo nudle s kuřecím nebo hovězím masem. 

Ceny byly opravdu nízké a pohybovaly se okolo 80,-Kč za oběd. Na kolejích nebyla kuchyně, ale na 

Taiwanu se běžně stravuje v restauracích, takže to nebyl problém. 

 

Doprava 

Škola CJCU má vlastní vlakovou zastávku přímo u školy, takže vlakem jste se dostali snadno do 

centra Tainanu, Kaoshiongu apod. Osobně jsem si půjčil vlastní skútr, což mi otevřelo více možností pro 

cestování. 

 

Internet 

 CJCU včetně kolejí je kompletně pokryto univerzitní sítí a sítí Eduroam. 

 

Brigáda 

 Se studijním vízem si není možné jakkoliv vydělávat 

 

5) Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

 

Celkové náklady 

 Náklady na celý měsíc na Taiwanu mě vyšly spolu s letenkou a veškerými náklady přibližně na 

50.000,- Kč a to jsem se opravdu nemusel nijak omezovat. Oproti České republice je na Taiwanu vše 

minimálně o 25% levnější. 

 

Celkové hodnocení pobytu 

 Pobyt jsem si opravdu užil, jak z pohledu cestování a poznávání Taiwanu, tak ze studentského 

života. Předměty zde nebyly tak náročné a dalo se vše hravě zvládnout, pokud věnujete aspoň část svého 

času. Taiwan je velice rozmanitý svými krásami a kulturou, které jsme z velké části za měsíční pobyt zde 

mohli poznat. 

 

Návrhy na zlepšení 

 Některé exkurze mohly být více edukativní a zajímavější, například muzeum šroubků, nám přišlo 

trochu od věci. Do třídy s námi chodila pouze malá skupina Taiwanců (6 lidí) a většina neuměla anglicky 

nebo opravdu málo, proto jsme si bohužel nemohli tolik rozšířit naši angličtinu. Se zbytkem jsem byl 

maximálně spokojený.  


