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1) Osobní údaje
Jméno, příjmení: Jana Hamtilová
Email: hamtija1@uhk.cz
Obor, ročník: IM2, 1. ročník
Délka pobytu: cca 1 měsíc (26.7. – 27.8.2018)
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
Prvním krokem k cestě na letní školu na CJCU na Taiwanu je vyplnění přihlášky a napsání
motivačního dopisu v českém a anglickém jazyce.

Očkování
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). Každá zdravotní pojišťovna přispívá rozdílnou částkou u VZP je to 1. 500
,-Kč.

Letenka
Letenky na letní školu na Taiwan jsme řešili prostřednictvím pana Bezoušky ze společnosti
Action Travel, vzhledem k tomu, že jsme ještě před začátkem školy strávili několik dní v Malajsii vyšla
nás letenky na 20. 500,- Kč (Praha -Kuala Lumpur – Taipei – Praha). Delší lety jsem absolvovali
s leteckou společností EMIRATES, kratší pak s AIR ASIA. Letenky by se daly sehnat určitě levněji, avšak
nám tato nabídka vyhovovala i vzhledem k co možná nejkratší přestupní době v Dubai.

Cestovní pojištění
Pojištění jsem si zařizovala u evropské pojišťovny, vzhledem k předchozím cestovatelským
zkušenostem jsem si raději připlatila za pojištění, které mě vycházelo cca na 50 Kč/den.

3) Studium
Vyučování na Chang Jung Christian University bylo na dvě části a to Summer school a Summer
camp.

Summer school
Summer school trvala 3 týdny, výuka probíhala v anglickém jazyce každý den (po-pá) od 9 – 16
hod s hodinovou pauzou na oběd. Studovali jsem dva předměty: Introduction to Interaction Design a
Information Technology with Practice.
První výše zmíněný se zaměřoval na programování Arduina, během výuky jsme museli vytvořit
několik drobnějších projektů + finální projekt, jehož cílem bylo vytvoření a naprogramování lampičky,

design byl vytvořen v designovém programu COREL a programování probíhalo za pomoci arduina
Nano.
Druhý předmět se zaměřoval spíše na práci s daty, jakožto tvorbu v geografickém systému
QGIS. Součástí toho předmětu byla i exkurze do Former Weather Observatory v Tainanu. Kdy nám
bylo vysvětleno a ukázáno na různých simulátorech zemětřesení, tsunami apod. Tuto exkurzi jsme
zaznamenávali na své chytré telefony, z uložených dat jsme vytvořili trasu výletu, doplněnou
fotografiemi, souřadnicemi a časové osy. Finálním projektem byla skupinová prezentace jakéhokoliv
států a jeho skutečnostech.

Summer camp
Poslední týden jsme se účastnili summer campu, na kterém jsme byli rozděleni do 10 skupin
po 10 lidech, našimi kolegy se na týden stali studenti z Japonska, Koreje, Taiwanu, USA, Indonésie,
Malajsie, Filipín, Indie, Vietnamu. Během campu jsem se účastnili několika exkurzí: Náštěva hasičské
stanice v Tainanu, i-Ride Experience Center v Kaohsiungu a další.
Náplní campu byla práce na několika drobných úkolech, které nás nutili komunikovat v cizím
jazyce s našimi kolegy a snažit se splnit požadavky, které byly nastoleny.

4) Ubytování, strava, doprava, ostatní
Ubytování
Ubytováni jsme byli na kolejích CJCU, které byly plně hrazeny. Velkým problémem však bylo,
že jsme měli přislíbeno kompletní ložní vybavení jako jsou peřiny, polštáře a matrace, toho jsme se za
celý pobyt nedočkaly. Škola se snažila celou situaci nějak vyřešit, a tak jsem ke spacímu pytli obdrželi
silnější karimatky. Z tohoto důvodu velká část z nás spala celý měsíc spali v a hamakách.

Strava
Bylo nám nabídnuto školní stravování, většina z nás ho ale odmítla a každý den se vydávala
do pouličních stánků a restaurací nedaleko školy ochutnávat místní speciality. Některé dny jsme
chodili do školní jídelny, kde byla možnost sehnat teplé jídlo ve formě bufetu, cena se odvíjela od
toho, kolik si kdo a čeho nandal. Obědy nás v průměru vycházeli na 50 - 60NT. Na kolejích nebyla
kuchyně, ale na Taiwanu se lidé běžně stravují na ulici, či v restauracích, které byly nedaleko kolejí.
V případě, že se člověk spokojí s instantním jídlem, byla možnost získat horkou vodu z picích
automatů, které byly na každém kroku campusu.

Doprava
Škola CJCU má vlastní vlakovou zastávku, tudíž je možné se dostat na spoustu míst pomocí
vlaku. Osobně jsem to řešila půjčením vlastního skútrů, který mi otevřel více možností, jak poznat
Taiwan za poměrně krátkou dobu.

Internet
CJCU byla kompletně pokryta WIFI sití.

Brigáda
Se studijním vízem si není možné, jakkoliv přivydělávat.

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
55. 000 Kč. Celá letní škola byla finančně podpořena univerzitou ve výši 25. 000,- Kč. Tato podpora
pokryla letenku (včetně cesty do Malajsie) a část výdajů na očkování či cestovní pojištění. Oproti
České republice je Taiwan o něco levnější.

Celkové hodnocení pobytu
Pobyt na Taiwanu jsem si opravdu moc užila, jak z pohledu cestování, poznávání, tak
z pohledu interakce s lidmi z různých koutů světa. Předměty zde nebyly nikterak náročné, spíš
docházelo ke komunikačním šumům, kdy nikdo z nás pořádně nevěděl, co dělat, i přesto že se
soustředil na výuku. Veškeré projekty jsme vesměs udělali za jeden den usilovné práce těsně před
odevzdáním, neboť dříve jsme neměly informace, co má být obsahem projektu.
Z pohledu summer campu, camp byl velice přínosný z pohledu komunikace a zlepšení
jazykových schopností, avšak z pohledu celkové organizace měl značné nedostatky. Jedním z příkladů
je návštěva hasičské stanice, kdy nám bylo ukazováno, jak použít hasicí přístroj.
Celkově hodnotím letní školu na Chang Jung Christian University velmi kladně a doporučuji ji
všem, kteří se bojí vyrazit na delší pobyt do neznáma. Rozhodně je to dobrý odrazový můstek.

