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Příprava před odletem 

Vízum 
Na Taiwan není třeba vyřizovat vízum dopředu, stačí 3 měsíční visitor vízum, které lze získat za úsměv 

po příletu na Taiwan. 

Očkování 
Očkování jsem měl z minulých studijních pobytů (meningokok, žloutenka A a B, vzteklina, břišní tyfus), 

doočkovat jsem si nechal ve FNHK pouze druhou dávku vztekliny. VZP na tato očkování může přispět 

až 2x 500 Kč ročně, což jsem rád využil. 

Letenka 
Letenku jsme se snažili vyřešit co nejdříve a nejzajímavější nabídku jsme dostali u p. Bezoušky z Appia 

travel, která zahrnovala i cestu z Taipei na Bali a poté zpět do Taipei. Na Taiwan a zpět jsme letěli 

přímým letem z Vídně. Z Taiwanu jsme ještě před letní školou přeletěli na 12 dní na Bali. Celková cena 

za letenku byla 21 000 Kč. 

Cestovní pojištění 
Pojištění k platební kartě Fio banky (Česká Pojišťovna) jsem zvolil díky dobrým zkušenostem 

z předchozího pobytu v zahraničí (výplata pojistného za požahání medúzou, které stálo cca 10 tis. Kč). 

Nejvyšší varianta pojištění ke kartě, zahrnující lehké sportovní aktivity, stojí 70 Kč měsíčně. Po návratu 

ze zahraničí lze snížit na cca 20 korun měsíčně, po jednom roce jej je možné zrušit úplně. 

Studium na CJCU 
Výuka na CJCU probíhala až na výjimky od pondělí do pátku od 9:00 do 16:30 s přestávkou na oběd – 

80 minut. Program letní školy byl rozdělen na Summer school (první 3 týdny) a Summer camp (poslední 

týden). 

Summer school 

Summer school byla rozdělena do dvou předmětů, jedním je Information techology with practice a 

druhým Introduction to interaction design, téměř vždy byla polovina dne věnována jednomu předmětu 

a druhá polovina druhému předmětu. Information techology with practice byl předmět zaměřený na 

práci se SW QGIS který umožňuje vytvářet mapy s teplotním zabarvením, grafy a dalšími informacemi. 

V rámci předmětu jsme byli na exkurzi na meteorologické stanici v Tainanu. Naším úkolem bylo vytvořit 

mapu výletu s dalšími informacemi. Skupinovým projektem pro tento předmět bylo vytvoření teplotně 

zabarvené mapy s vybranými informacemi – naše skupina využila výsledky voleb druhého kola 

posledních prezidentských voleb. Tento předmět byl v pořádku až na nedostatek času pro vytvoření 

finálního projektu. Předmět Introduction to interaction design byl obdobný jako náplň loňské letní 

školy v Hongkongu, šlo tedy o základy programování Arduina. Vyučující podrobně vysvětloval základy 

programování a na konci jsme vytvořili malý skupinový projekt, v našem případě se jednalo o senzor 

osvětlení se sedmisegmentovým LED displejem zobrazujícím aktuální množství světla dopadající na 

fotorezistor. Během tohoto předmětu jsme měli zadaný také malý DIY projekt, kdy jsme si nejprve 

navrhli vlastní design klíčenky, která nám byla později vyřezána laserem. Druhý DIY projekt byla stolní 

lampička s nastavitelnou barvou osvětlení a vlastním designem. Do předloh jsme v Corelu Draw navrhli 

vlastní vzor, který byl později vyřezán laserem do dřevěné kostry lampičky. Pomocí Arduina Nano jsme 

naprogramovali funkce RGB LED pásku, který prosvěcuje designovou lampičku, je tak možné nastavit 

pomocí potenciometru libovolnou barvu nebo náhodný program pomocí přepínače. Všichni vyučující 

byli velmi milí, pohodoví a snažili se nám vyjít vstříc. Náplň této letní školy nebyla úplně odladěná a 

výuka nebyla v porovnání s loňskou letní školou v Hongkongu systematická. 



Summer camp 

Součástí letní školy byl Summer camp, který byl zcela odlišný od Summer school. Na začátku Summer 

campu jsme se museli vystěhovat z našich pokojů a v pozměněné sestavě se nastěhovat zpět do jiných 

pokojů, což se nezdá jako problém, ale ve skutečnosti nám to zabralo téměř celý jeden den, kterých je, 

během krátké návštěvy tak krásné země jako je Taiwan, nedostatek. Celý program Summer campu byl 

nezáživný a chaotický a spoustu času jsme jen seděli zavření v místnosti, aniž bychom vykonávali 

(smysluplnou) činnost. Hned první den jsme od 15:00 nedělali prakticky nic, ale nemohli jsme využít 

pozvání na mango shaved ice od jednoho z učitelů ze Summer school. Celkově byl Summer camp 

takové malé vězení. Ráno jsme byli po sedmé hodině ranní buzeni a klepáním v cca pětiminutových 

intervalech popohánění k běžným ranním činnostem. Poté nám byl zabaven klíč (k dispozici byl pouze 

jeden klíč pro 4 osoby na pokoji) od našeho zamknutého pokoje, který nám byl navrácen až večer, dále 

následovalo odvedení na snídani. Ze snídaně jsme pak byli odvedeni do místnosti, kde probíhal 

program campu. V téže místnosti probíhal také oběd a večeře. Během programu jsme pak byli poctivě 

hlídáni našimi vedoucími týmů. Někteří nás nepustili bez dozoru ani do svých pokojů. Cestě na toaletu 

předcházela otázka, kdy se vrátíme a důrazná rada ať jsme cestou opatrní (toalety se totiž nacházely 7 

metrů od učebny). Program byl vždy od 9:00 do 18:00 kdy byla večeře. Po večeři nastával čas na group 

time, kdy jsme mezi sebou měli komunikovat a pracovat na finálním projektu (obvykle tanec, tvorba 

videa o tanci, tanec z videa, scénka s tancem, tanec s tancem a podobně). Náš volný čas byl mezi 

kontrolou naší přítomnosti na pokoji ve 21:00 a budíčkem v 7:00, během kterého jsme oficiálně neměli 

vycházet z pokojů a bylo nám doporučeno tento čas využívat ke spaní. Vážím si snahy o zajištění naší 

maximální bezpečnosti ze strany organizátorů, ale občas mám rád možnost si něco způsobit sám, bez 

doprovodu. Během Summer campu jsme měli kompletně zajištěnou stravu, což bylo skvělé. Dva dny 

programu byly věnovány exkurzi v továrně na ananasové koláčky, požární stanici a virtuální prohlídce 

okolí města Kaohsiung, což byla také jediná možnost, jak se pro většinu účastníků Summer campu 

podívat na nějaká zajímavá místa za brány campusu. Ještě že my, Češi, jsme stihli tato místa navštívit 

před začátkem campu. Ostatní se bohužel dostali jen na exkurze autobusem, nebo ti odvážnější do 

nejbližšího obchodu 7 eleven (50 metrů od areálu univerzity). Bohužel jsem nestihl prozkoumat 

nejbližší okolí (Tainan), které jsem měl naplánované právě na poslední týden letní školy a nemohli jsme 

kvůli programu Summer campu využívat ani naše pronajaté scootery. Vlastně je letošní Summer camp 

nejhorším zážitkem ze všech mých návštěv Asie a ke konci pobytu mi opravdu zkazil náladu a celkový 

dojem z letošní návštěvy Taiwanu. Ačkoliv je pro mě Taiwan nejkrásnější asijská země, kterou jsem 

viděl, kolegové, kteří navštívili pouze Summer camp měli úplně jiný názor, což mě mrzelo, ale kdybych 

byl v jejich pozici, tak mám stejné pocity. Vlastně ani nechápu význam této týdenní akce, jedinou 

pozitivní věcí je navázání kontaktů s lidmi z různých koutů světa. 

Ubytování 
Ubytováni jsme byli na poměrně čistých a útulných kolejích v campusu CJCU v pokojích po čtyřech 

osobách. Jediné, co bych jim mohl vytknout, je absence povlečení, přikrývek, polštářů a matrací i když 

měly být obsaženy. Kdybych tuto informaci věděl dříve, přibalím si něco do svého poloprázdného 

kufru. Klíč od pokoje byl k dispozici pouze jeden pro čtyři osoby. V první části Summer school jsme 

bydleli pouze s kolegy z FIM, na začátku Summer campu jsme byli přesunuti do vedlejšího pokoje a 

byl k nám přidán indonéský kolega Jaja. V každém pokoji je stůl, patrová postel, klimatizace (zdarma), 

toaleta a sprcha ze které teče vždy po ránu a k večeru teplá voda. 

 

  



Strava 
Taiwan je doslova plný jídla, a není se tak problém najíst kdekoli. Během prázdnin fungovala 

univerzitní kantýna jen ve velmi omezeném režimu ale i přes to nám univerzita nabízela zajištění 

stravy. Tuto možnost jsme nevyužili, protože hned za branami univerzity se nachází spousta stánků a 

restaurací, kde je možné obstarat výtečnou snídani, oběd, nebo večeři od 25 do 100 TWD. 

Doprava 
Po příletu nás na letišti čekal školní autobus s koordinátorkou, který nás odvezl přímo do campusu. 

Hned druhý den po příjezdu jsme si půjčili scootery u Loius scooter rent, protože pohyb po Taiwanu 

bez scooteru je pro mě téměř nepředstavitelný a scootery k Tawianu prostě patří. Avšak na jeden 

nejdelší výlet (Sun moon lake, Taroko a východní pobřeží) jsme si půjčili auto od Pony rental, protože 

odřídit 1400 km na scooteru během prodlouženého víkendu není příliš komfortní a v úzkých klikatých 

silničkách 3200 metrů nad mořem ani bezpečné. 

Finance 
Univerzita nám poskytla stipendium ve výši 25 000 Kč, tato částka pokryla velkou část celkových 

nákladů. Celkem mě tato letní škola stála necelých 40 000 Kč a dalších 10 000 Kč pobyt na Bali. 

Závěr 
Na Taiwan jsem odjížděl abych se naučil něco nového, poznal skvělé přátele z různých koutů světa, a 

hlavně oživil báječné vzpomínky z předchozího studijního pobytu na Taiwanu. Musím ovšem říct, že 

jeden měsíc je na takto krásnou zemi opravdu málo, proto bych chtěl každému doporučit delší výjezd, 

alespoň na semestr. Na závěr bych chtěl poděkovat rodině a blízkým za všechny typy podpor, a hlavně 

FIMce za úžasné možnosti, které svým studentům nabízí. 

 


