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PŘÍPRAVA K POBYTU
VÍZUM
Pro jednoměsíční pobyt na Tchaj-wanu nebylo potřeba žádat o vízum. Bylo automaticky přiděleno na
90 dní.
OČKOVÁNÍ
Do oblasti Tchaj-wanu a Bornea, kam jsme jeli před letní školou, se doporučuje očkování na břišní
tyfus, žloutenku typu B, proti meningokokovým nákazám a na Borneo navíc proti vzteklině. První dvě
očkování jsem již měla, takže jsem si doočkovala pouze dvě. Naočkovat jsem se nechala v očkovacím
centru AVENIER. Celková částka za očkování se pohybovala okolo 4 400 Kč (meningokok 2 000 Kč,
vzteklina 3x 800 Kč), z čehož mi zdravotní pojišťovna VZP proplatila částku 1 000Kč. Později jsem
zjistila, že toto očkovací centrum je dražší než nemocnice a že spousta z mých spolužáků mělo pouze
první dvě očkování, což bylo mým původním plánem, ale nakonec mě na očkovacím centru
přemluvili.
LETENKA
Let jsme plánovali tak, abychom se dostali nejprve do Kuala Lumpur, odkud jsme letěli na Borneo. Po
8 dnech jsme strávili jeden den v Kuala Lumpur a dále pokračovali do Taipei, kde jsme přistáli 26.7. a
užili si tak ještě jeden den v Taipei, než nás 27.7. vyzvedl autobus z univerzity. Zpátky jsme letěli
26.8. z Taipei. Spojení tedy bylo Praha -> Dubai -> Kuala Lumpur -> Kuching -> Kuala Lumpur ->
Taipei a zpáteční Taipei -> Dubai -> Praha. Letěli jsme se společností Fly Emirates v Economy třídě a
přelety na Borneo a z Kuala Lumpur do Taipei byly se společností Air Asia. Celková cena letenek
vyšla na jednu osobu na 22 650Kč (včetně storno pojištění letenek v hodnotě 500 Kč).
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojištění pro vycestování jsem zakoupila u mé zdravotní pojišťovny VZP. Jelikož jsem dobrovolný
dárce krve, dostala jsem od pojišťovny 30dní základního pojištění zdarma. Abych splnila směrnice od
naší univerzity, musela jsem si k tomuto pojištění dokoupit úrazové pojištění a připlatit si za zbylé
dny, jelikož celková délka pobytu v zahraničí byla přibližně jeden a půl měsíce. Pojištění mě tedy
vyšlo na 809 Kč.

PRŮBĚH UBYTOVÁNÍ
První reakce na ubytování byla trochu šokující, jelikož jsme neměli k dispozici matrace, peřiny ani
polštáře. Dostali jsme pouze spacák a po dvou dnech jsme si zařídili díky jedné studentce alespoň staré
matrace, které spíše připomínali tlustší karimatku. Někteří z nás si v Decathlonu koupili Hamaky a
střídali to se spaním na posteli. Ve finále jsme si na to zvykli. Jenom nás překvapilo, že se někteří
z nás na vybavení před příletem ptali a bylo nám zodpovězeno, že to bude zařízené. V případě, že
bychom tuto informaci dostali, dovezli bychom si vlastní přikrývky a polštáře. Jinak byli koleje hezké.
Kvůli vlhku ovšem doporučuji kontrolovat, abyste nedostali pokoj s plísní a případně si zažádat o jiný.
K dispozici jsme měli elektrickou zásuvku, klimatizaci, lampičku, skříň, stolek s židlí a postel. Bydleli
jsme všichni na jedné koleji, která byla recepcí rozdělena na dámskou a pánskou část koleje. Každý
pokoj byl pro max. 4 studenty a byl vybavený sociálním zařízením. Na pokoji jsme bydlely tři Češky.
Po třech týdnech školy jsme se museli odstěhovat kvůli Summer Campu, kde jsme byli na týden
ubytováni s některými lidmi ze své skupiny. Já byla na pokoji s jednou Češkou, Taiwankou a
Korejkou.
STRAVA
Jelikož jsem dálkový student a potřebovala jsem ráno pracovat, tak jsem si většinou kupovala snídaně
den předem v supermarketu, které mě vycházeli na 30 Kč. Když bylo více času, tak jsem šla na
výborné slané palačinky, které stály cca 25 Kč. Na obědy a večeře jsme nejčastěji jezdili do restaurací
či stánků nedaleko univerzity a stály 30 - 100Kč.
DOPRAVA
Univerzita je na okraji Tainanu, proto jsme si pro lepší dopravu vypůjčili skútry. Půjčení jednoho
skútru na měsíc nás vyšlo na cca 2 200 Kč. Jednou jsme si také vypůjčili auto, které nás vyšlo na 4
dny na cca 2 200 Kč pro jednu osobu.
INTERNET
V areálu kolejí a v univerzitním kampusu se nacházejí Wi-Fi sítě, kam se lze přihlásit se školními
přihlašovacími údaji, které jsme obdrželi hned po příjezdu. Krom školních sítí jsme využívali
především mobilní internet. Měsíční SIM karta s neomezenými daty nás vyšla cca na 750Kč.
STUDIUM
Náplň studia byla rozdělena do dvou předmětů – Introduction to Interaction Design a Information
Technology with Practice. Rozvrh jsme měli od pondělí do pátku (9:00 – 16:10), z toho dvakrát
v pondělí volno a jednou jsme jeli na exkurzi. V prvním předmětu jsme se učili s programem Arduino,
kde jsme se učili programovat a vytvořili si návrh dřevěné lampičky, kterou nám škola vyřezala ve 3D
tiskárně. Tuto lampičku i se základní deskou a dalšími komponentami jsme si mohli odvést domů.
Celkem jsme v tomto předmětu měli tři prezentace jednotlivých úkolů. Druhý předmět byl rozdělen na
dvě části. V první části jsme se učili vytvářet mapy a na konci každé hodiny jsme odevzdávali úkoly.
V druhé části jsme se učili s různými aplikacemi, kterým jsme sami moc nerozuměli, jelikož po
stažení aplikace jsme šli na další. Na konci jsme měli z tohoto předmětu vytvořit závěrečnou zprávu o
tom, co jsme se naučili a s jakými programy jsme pracovali. Učitelé byli velmi milý a v případě, že už
jsem měla úkoly hotové, mohla jsem pracovat.
SUMMER CAMP
První reakce ze Summer Campu nebyla pozitivní, jelikož jsme se dozvěděli, že musíme být ve škole
od 7:40 do 21:00 a poté musíme být zkontrolováni na pokojích. První dva dny jsme se vlastně nemohli
oddálit od našeho vedoucího skupiny, který byl o 5 led mladší a nemohli jsme ani na snídani, která

byla ve vedlejší budově sami. Po dvou dnech jsme se o tom více pobavili s ostatními leadery a poté
měli trochu více volnosti. Jelikož tento týden bylo velmi špatné počasí a objevil se menší tajfun nad
Tainanem, tak nás tolik netrápilo, že nemůžeme mimo kampus. Ale i přes to bychom uvítali více
volného času, na letní školu nám to přišlo hodně nabyté a oproti loňskému roku jsme neměli moc
prostoru na cestování. Kontaktovali jsme paní Hebkovou a mělo by to být příští rok více přizpůsobeno
našemu věku.

FINANČNÍ NÁKLADY
NÁKLADY
Celkové náklady za pobyt na Tchaj-wanu (strava, letenky, místní doprava, vstupy, ubytování spojené s
víkendovým cestováním, pojištění a očkování) mě vyšly přibližně na 57 000Kč. Tato částka byla
pokryta stipendiem ve výši 25 000 Kč a zbytek jsem financovala z vlastních zdrojů.
MÉ HODNOCENÍ POBYTU
I přes komplikace s pobytem a s komunikací na spřátelené univerzitě jsem vděčná, že jsem měla
možnost vycestovat. Během pobytu jsme využili víkendy na plno, získala jsem spoustu nových
kamarádů, procvičila angličtinu a odvezla si mnoho zážitků.

