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Osobní údaje 
Jméno: Nikola Březovská 

Kontakt: niksulina@gmail.com ; nikola.brezovska@uhk.cz 

Obor, ročník: MCR-AJ, 3. ročník 

Délka pobytu: 27. 7. – 26.  8. 2018 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové 

Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University 

  

mailto:niksulina@gmail.com
mailto:nikola.brezovska@uhk.cz


Příprava před odletem 

Vízum 

Na Taiwan není potřeba v případě letní školy vízum zařizovat. Po příletu jsme obdrželi automaticky 

tříměsíční visitor visa.  

Očkování 

Očkování jsem měla již z předchozích studijních pobytů, pouze jsem si nechala přeočkovat v FNHK 

poslední dávku vztekliny a žloutenky typu A. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí jisté příspěvky na 

očkování.   

Letenka 

Se sehnáním letenek nám pomohl p. Bezouška ze společnosti Appia Travel. Letenka obsahovala více 

cest – z Prahy do Dubaje, kde jsme využili delšího přestupu (12 hodin) k navštívení města, dále jsme 

pokračovali do Hongkongu, odtamtud do Vietnamu, z Vietnamu do Taipei na Taiwan a zpět pak přes 

Dubaj do Prahy. Všechny lety nás stály dohromady necelých 27 000 Kč.  

Cestovní pojištění 

Již z předchozího pobytu mám založený účet u Fio banky, která nabízí cestovní pojištění za 75 Kč 

měsíčně a po navrácení do Čech je možné snížit na 25 Kč měsíčně. Pokrývá veškeré školou určené 

limity kromě jednoho, kde se krytí liší o cca 100 000 Kč, ale stačí podepsat před odletem potvrzení, že 

jsem si toho vědoma.  

Studium na CJCU 

Studium bylo rozdělené do dvou částí – summer school a summer camp. Summer school pokrývala tři 

týdny pobytu, summer camp pak poslední týden.  

Summer school 

Výuka se skládala ze dvou předmětů – Information technology with practice a Introduction to interaction 

design. Výuka byla každý den od 9 dopoledne do 4 odpoledne s tím, že od 12.00 do 13.20 jsme měli 

pauzu na oběd. Téměř pravidelně jsme měli jeden předmět dopoledne a druhý odpoledne. Předmět 

Information technology with practice se zabýval prací s programem QGIS, který umožňoval tvorbu map 

skládané z různých databází. V rámci předmětu jsme také podnikli exkurzi v Tainanu v meteorologické 

stanici. Předmět by byl sám o sobě velice zajímavý, kdyby výuka byla vedena trochu jiným stylem. 

Předmět vyučovali dva profesoři, každý si kladl jiné požadavky, každý ve finále i vyučoval něco jiného. 

Celé dva týdny jsme se tak ‚proklikávali‘ programem a čekali až vyučující zkontroluje každého ze 

studentů, zda klikl na správné tlačítko. Samotné požadavky jsme se víceméně dozvěděli až v posledním 

týdnu, kdy jsme během tří dnů museli zpracovat dva projekty pro každého vyučujícího. Druhý předmět 



– Itroduction to interaction design byl zaměřen na programování Arduina. Vyučující vysvětlil postupně 

různé funkce a ke konci vyučující doby jsme vytvářeli menší skupinový projekt, každý zvlášť pak ještě 

svou DIY stolní lampu, kterou jsme si k našemu příjemnému překvapení mohli ponechat. Vyučující byli 

velice milí a, i přes občas nedostatečnou znalost angličtiny, velice snaživí.  

Summer Camp 

Jak již zmíněno výše, poslední týden studijního pobytu byl takzvaný summer camp. Náplní prvního dne 

summer campu bylo vystěhování se z našich bývalých pokojů a přestěhování se na další čtyři dny do 

jiného pokoje se spolubydlícími z jiných zemí. Tito nově nabytí spolubydlící se stali pak členy našeho 

týmu, kam jsme byli přiřazeni, a s kterým se očekávalo, že strávíme veškerý zbylý čas summer campu. 

Samostatný program summer campu nebyl až tak špatný, v týmech jsme řešili social issues, pak 

skupinové projekty, které nám dovolily více poznat kultury ostatních členů týmu. Ve třetím a čtvrtém 

dni byly naplánované exkurze, které byly také celkem zajímavé. Velký zádrhel však spočíval v time 

managementu a přehnané kontrole našich maličkostí. Den začínal probuzením v 7 ráno, odebráním klíčů 

od našich pokojů, kam jsme se za celý den mohli dostat jen v případě emergency a v přítomnosti jednoho 

z taiwanských členů organizačního týmu. Poté nám bylo důrazně sděleno, že za 45 minut se sejdeme a 

v týmech – ne jinak! – pokračujeme na snídani, kde pak další hodinu a půl všichni jen sedí a snaží se 

neusnout. Během dopoledne probíhala aktivita, která byla přesně stanovena, nedovolující jakékoliv 

výjimky. Během dopoledne jsme dostali pauzu patnáct minut na toaletu s důrazným varováním, že je 

potřeba se hned navrátit do místnosti, kde jsme se nacházeli. Po obědě to probíhalo stejně, další přesně 

stanovená aktivita, dalších patnáct minut na toaletu. V šest odpoledne nám byla přidělena večeře a 

následoval group time, který jsme měli využít se svým týmem k diskuzi na provedení skupinového 

projektu. V devět hodin večer nás členi organizačního týmu zkontrolovali, zda jsme všichni ve svých 

pokojích a už jsme nesměli vycházet ven. Během celého týdne platil zákaz vycházení z kampusu 

s výjimkou již zmíněných exkurzí, které byly pod dohledem. Rozumím, že taiwanská mentalita je trochu 

jiná a velice jsme si vážili snahy o zachování naší bezpečnosti, ale myslím, že pětadvacetiletí studenti 

nepotřebují dovést za ruku až na záchod. Pochválit musím zajištěnou stravu, ze které téměř vždy byl na 

výběr kuřecí, vepřové a vegetariánské.  

Celý program letní školy nám poskytoval naprosté minimum volného času a tak k návštěvě krás 

Taiwanu jsme využívali pár hodin po škole před setměním a víkendy během summer school.  

Ubytování 

Byli jsme ubytováni na kolejích v kampusu univerzity. Předem jsme byli několikrát ujištěni, že pokoje 

jsou připravené, nabízí veškeré lůžkoviny a není potřeba nic obstarávat. A tak jsme byli nepříjemně 

překvapeni, když jsme v den check inu na koleje zjistili, že postel je vlastně palanda s prknem bez 

jakékoliv matrace, deky či polštáře. Byly nám poskytnuty spací pytle, které měly zřejmě zcela nahradit 

chybějící lůžkoviny. Po zdlouhavém řešení s taiwanskými studenty, kteří se o nás starali, jsme si 



vydupali alespoň matrace, které byly vlastně spíše karimatkami. Když jsme se zmínili koordinátorce 

CJCU, která nás měla na starosti, nedostalo se nám žádné odpovědi či řešení. Každý pokoj pojmul čtyři 

studenty, pro každého jedno prkno sloužící jako postel, stůl a skříň. Na jeden pokoj připadala jedna 

koupelna a záchod a klimatizace zdarma. Při zmínce koupelny je nutné uvést, že přívod teplé vody byl 

jen dvě a půl hodiny ráno a tři hodiny večer. Příjemným překvapením byla pračka, sušička a lednice, 

které nám byly po celou dobu plně k dispozici.  

Strava 

Během školního roku je jistě kampus plný stravujících zařízení, v srpnu však fungovala jen kantýna, 

která ne vždy nabízela jídlo dne našich představ. Po čase jsme si kolem kampusu našli místa, kde 

stravování bylo velice dobré a levné. Dále, jak již uvedeno, univerzita nám zajistila stravu v průběhu 

celého summer campu. 

Doprava 

Zbytek českých studentů byl dopraven do Tainanu autobusem, který škola zařídila. Já a kamarádky jsme 

se kvůli pozdnímu příletu na Taiwan musely dopravit do kampusu samy. Byly nám poskytnuty užitečné 

informace a po přijezdu ke kampusu se nás ujala místní studentka, která nás dovedla ke kolejím.   

Po celou dobu na Taiwanu jsme měli pronajaté skútry od již ověřeného Louis Scooter Rent. Skútr na 

měsíc včetně zapůjčení helmy vyšel na 3000 NTD. Díky skútru jsme měli možnost o víkendech či po 

škole prozkoumat blízké a vzdálenější okolí.  

Finance 

Univerzita Hradec Králové poskytla stipendium ve výši 25 000 Kč, které pokrylo veškeré výdaje na 

Taiwanu a část nákladů na letenku. Včetně letenky letní škola vyšla na cca 43 000 (částka zahrnuje čistě 

náklady na Taiwanu a letenku).  

Závěr 

Na Taiwan se vždy budu vracet neskutečně ráda a s láskou, a to díky předchozímu pobytu. Smutnou 

pravdou ale je, že kdybych měla předem informace, které jsem dostala až na CJCU, na letní školu bych 

se nepřihlásila. Ano, letní škola mi byla velkou zkušeností, udělala jsem si kamarády ze všech koutů 

světa a naučila se spoustu nového. Ale popravdě mě předem ani nenapadlo, že bych se mohla na letní 

škole cítit jako vězeň, což je více než odrazující faktor.  

I přes veškeré zápory univerzity CJCU, jsem však nesmírně vděčná Univerzitě Hradec Králové, která 

nám poskytla tuto a poskytuje i nespočet dalších úžasných možností studovat v zahraničí.  


