Závěrečná zpráva z pobytu na Taiwanu – Letní škola 2017
Chang Jung Christian University
1) Osobní údaje
Jméno, příjmení: Radek Vašátko
Email: radek.vasatko@uhk.cz
Obor, ročník: IM2, 2. ročník
Délka pobytu: 1 měsíc (1.7. – 31.7. 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: Prudence Chen - prudence@mail.cjcu.edu.tw

2) Příprava pobytu, studium na přijímací škole
Přihláška
Přihlášení na letní školu probíhalo přes web mobility UHK. Součástí přihlášky je motivační dopis
o délce jedné A4 strany v českém a anglickém jazyce.
Očkování
Pro studium na letní škole nebylo vyžadováno žádné konkrétní očkování. Nicméně je doporučeno
se nechat naočkovat proti žloutence typu A, B, břišnímu tyfu, meningokoku a také vzteklině.
Nechat se očkovat je možné ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a celková částka je kolem
5 000,- Kč, přičemž mi 1 500,- Kč proplatila pojišťovna (VZP).
Letenka
Letenky nám zařídil pan Bezouška z cestovní kanceláře Action Travel. Před letní školou jsme
chtěli cestovat, proto jsme měli letenky přes Dubaj a Cebu (Filipíny). Cena byla cca 25 000 Kč.
Pokud chcete letět přímo do Taipei nebo Kaohsiungu, cena bude levnější.
Cestovní pojištění
Pojištění jsem měl u České spořitelny, ve které mám účet. Cestovní pojištění (úroveň B) je za 55
Kč/měsíčně a splňuje potřebné limity.
Studium
Vyučování na CJCU trvalo 4 týdny. V pondělí a úterý se vždy dopoledne vyučoval management a
odpoledne programování. Ve středu byli na programu prohlídky výrobních podniků a ve čtvrtek a
v pátek poznávání historie a kultury Taiwanu. Management byl zakončen závěrečnou prezentací
našeho projektu.

3) Ubytování, strava, doprava, ostatní
Ubytování
Ubytovaní jsme byli na kolejích CJCU, které jsme měly kompletně hrazeny. Klimatizace
fungovala pouze v určitý čas, a to cca 3 hodiny kolem oběda a poté večer od 18 do 4 hodin do
rána. Na kolejích byla k dispozici také prádelna.
Strava
Přímo v areálu nebyla možnost stravování, protože školní jídelna byla přes prázdniny zavřená.
Ale před areálem školy je mnoho menších restaurací a stánků s velkým výběrem levného a
chutného jídla. Nedaleko je také všudypřítomný obchod 7/11.
Doprava
Na celý měsíc jsme si vypůjčili skútry od Louise za 3 000 NT (je nutné si zařídit mezinárodní
řidičský průkaz). Kdykoliv se objevil nějaký problém, Louis přijel a skútr opravil. Jinak se je
možné cestovat vlakem nebo autobusem (vlaková zastávka je kousek od školy).
Internet
Škola i koleje jsou celé pokryty bezdrátovým internetem. Nicméně z důvodu cestování jsme si
pořídili měsíční neomezený datový tarif za 1 000 NT. Téměř celý Taiwan je velmi dobře pokrytý
LTE sítí.
4) Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady
Celkové náklady na měsíční letní školu na Taiwanu byly cca 65 000 Kč, a to především z důvodu
cestování po Taiwanu, týdenního pobytu na Filipínách a jednodenní zastávky v Dubaji. Finanční
podpora od FIM UHK je 32 000 Kč, zbytek jsem si hradil z vlastních úspor. Jestliže nebudete
příliš cestovat a jen studovat, tak Vám finanční podpora pokryje téměř celé studium.
Celkové hodnocení pobytu
Byl to pro mne první výjezd a vůbec poprvé v životě jsem letěl letadlem, tudíž jsem měl před
začátkem obavy. Ale nakonec to byl neobyčejný měsíc, za který jsem poznal mnoho skvělých
lidí, prožil nespočet úžasných zážitků, poznal místa, která jsem chtěl navštívit a ani bych
nepomyslel, že se na ně někdy dostanu. Rozhodně doporučuji ostatním vycestovat na letní školu,
protože si můžete vyzkoušet, jak to v zahraničí probíhá a příště případně vyjet na celý semestr.
Návrhy na zlepšení
Nemám žádné připomínky k přijímající škole ani k FIM UHK. S organizací jsem byl velmi
spokojen. Závěrem bych poděkoval FIM UHK, za příležitost, že mi umožnila do této země
vycestovat.

