
Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu 
 

Osobní údaje 
Jméno, příjmení: Petr Weissar 

Email: petr.weissar@uhk.cz 

Obor, ročník: AI2, 1. ročník 

Délka pobytu: 1 měsíc (29.6 - 28.7.) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové 

Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University 

 

Příprava k pobytu 

Vízum 
Na Taiwan není třeba – žádost se vyplňuje až v letadle a délka trvání víza je tuším 3 měsíce. 

 

Očkování 
Do oblastní jižní Asie je doporučováno očkování na břišní tyfus a žloutenku typu B. Na obojí jsem se 

objednal už vloni u místního doktora v Hradci Králové a letos jsem šel na druhou dávku na žlouteku B. 

Celkové částka se pohybovala kolem 1 500 Kč, z čehož mi však nakonec moje zdravotní pojišťovna 

Všeobecná Zdravotní pojišťovna (dále jen VZP) proplatila něco okolo poloviny částky. 

 

Letenky a doprava 
Lety jsem tentokrát naplánoval se zpáteční cestou z Tokia. Letěl jsem z Prahy přes Dubai do Taipei se 

společností Fly Emirates a stejně tak z Tokia přes Dubai do Prahy za cenu 23 tisíc korun. Tuto trasu pak 

doplnil ještě přelet z Taipei do Tokia se společností Vanilla Air okolo 3 tisíc Kč. Z Taipei nám zařídila 

univerzita odvoz až do Tainanu autobusem. Po ostrově jsme se pohybovali na půjčených skútrech, 

autem, vlakem a autobusy (ve větších městech pak i metrem). 

 

Cestovní pojištění 
Pojištění pro vycestování jsem zakoupil opět u mé pojišťovny VZP. Zahrnovalo i lehké sportovní aktivity 

jako je například lezení na horolezecké stěně a zakoupil jsem variantu s neomezeným pokrytím 

léčebných výdajů celkem za 1 500 Kč.  

 

Průběh 

Ubytování 
Ubytování bylo zařízeno univerzitou. Škola vlastní 4 budovy, každá o 7mi patrech. Každý pokoj je pak 

pro 4 lidi, přičemž já byl se dvěma kolegy v rohové místnosti a místa bylo dost. Elektrické zásuvky, LAN 

a WIFI na každý pokoj samozřejmostí. 

 

Strava 
Na snídaně jsme chodili do místní „snídaňárny“ kousek za školou, kde se dal koupit třeba toast se 

šunkou a vejcem v přepočtu asi za 15 korun. Každé jídlo jsme doplňovali velkým ledovým čajem, což se 
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nakonec ukázalo jako jedna z klíčových položek, za kterou jsme utratili nejvíce peněz. Na obědy jsme 

pak chodili do restaurací, kde byly ceny srovnatelné s Českem. Když všechno ostatní selhalo, k dispozici 

je v okolí celá řada stánků se street-foodem, které jsme nejednou navštívili. 

 

Internet 
V kampusu je všude k dispozici školní Wi-Fi CJCU, ke kterým se bylo možné připojit. My jsme však 

zakoupili za 1000 NT (cca 750 CZK) SIM kartu s neomezeným datovým tarifem na celý měsíc a ve finále 

jsme i notebooky připojovali přes hotspot z telefonu, jelikož LTE funguje více než znamenitě po celém 

ostrově. 

 

Studium 
Náplň studia byla rozdělena do dvou hlavních částí. Jedna část byla zaměřená na project management. 

Pár dní jsme měli přednášky, které byly doplněny o kratší cvičení, ve kterém jsme aplikovali získané 

znalosti a modelovali průběh projektu v CASE nástrojích. Druhou náplní letní školy pak byl processing 

– kombinace Javy a OpenGL, které lze převést do JavaScriptu a spustit v jakémkoliv prohlížeči. 

Processing byl celkem zajímavý a myslím si, že ho zvládali i někteří, kteří s programováním nemají 

zkušenost takřka žádnou. 

 

Finanční náklady a zkušenosti 

Náklady 
Celkové náklady na stravu, zážitky, letenky, pojištění a očkování mě na Taiwanu vyšly přibližně na 

50 000 Kč. Tato částka byla částečně pokryta stipendiem v hodnotě cca 35 000 Kč a zbytek mi pokrylo 

prospěchové stipendium za uplynulý školní rok. Výdaje za návštěvu Japonska po letní škole vyšly na 

dalších cca 10-15 tis. Kč. 

 

Mé hodnocení pobytu 
Pobyt v Tainanu považuji za obrovský přínos. Měl jsem možnost procvičit svou angličtinu, poznal jsem 

mentalitu východních kultur, prošel si krásami i nebezpečím Asijské přírody a prodíral se v jedněch 

z nejekonomičtějších a nejvyspělejších měst na světě. Studium na Taiwanu musím doporučit každému, 

kdo má zájem naučit se programovat a rozšířit znalosti v řízení projektu. 
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