Závěrečná zpráva z letní školy
Osobní údaje
Jméno, příjmení: Daniel Hejduk
Email: hejduk10@gmail.com
Obor, ročník: IM2, 2. ročník
Délka pobytu: 1 měsíc (24. 7. - 26. 8.)

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University (CJCU)

Příprava k pobytu
Vízum
Při vstupu na Taiwan na krátkou dobu není vízum třeba. Jediná žádost o vstup se vyplňuje až v letadle
(dokumenty obdržíte od posádky letadla).

Očkování
Žádné očkování není povinné, avšak doporučuje se očkovat alespoň proti žloutence tybu B, proti
břišnímu tyfu, případně proti vzteklině. Osobně jsem očkování proti žloutence měl z předešlých cest a
nechal jsem se očkovat pouze proti břišnímu tyfu (1 injekce, 900 kč, 500 kč mi poté pojišťovna VZP
vrátila). Očkování proti vzteklině jsem nepodstoupil.

Letenky a doprava
Letěl jsem z Prahy přes Dubai do Taipei se společností Emirates. Zpáteční letenka mě vyšla na 19 500
kč. Jistě by šlo letět levněji. Kupoval jsem však letenky poměrně pozdě a chtěl jsem letět právě
s Emirates. Z Taipei nám zařídila do školy univerzita odvoz autobusem (zdarma). Po ostrově jsem se
pohyboval nejčastěji na půjčeném skútru (2250 kč na celý měsíc), případně vlakem (v Taipei pak i
metrem).

Cestovní pojištění
Pojištění jsem žádné nedokupoval. Bohatě mi postačilo pojištění, které mám ke své kreditní kartě.
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Průběh školy
Ubytování
První 4 dny jsem strávil v Taipei, kde jsem si našel ubytování přes booking.com. Dále bylo ubytování
zařízeno univerzitou. Ubytování bylo zdarma, čemuž odpovídala i kvalita (čistota). První 3 týdny jsme
bydleli čeští studenti společně a dost mě mrzí, že jsme nepřijeli do uklizených pokojů (ty se začaly
uklízet až před příjezdem ostatních studentů o 3 týdny později). Osobně nejsem zvyklý na plíseň ani
na obrovské nánosy prachu, o kterých se domnívám, že jsou zdraví závadné. Také mě velmi mrzelo,
že i když škola jasně slíbila dodání matrací, polštářů a přikrývek, nedostali jsme nic. Jistě si dokážete
představit, že spát měsíc na samotném dřevě nelze. Nakonec jsme dostali alespoň starý, několikrát
použitý spacák a po dlouhém prošení a přemlouvání pár slabých karimatek (samozřejmě již řádně
opotřebených, špinavých). Nedostalo se navíc na všechny z nás, takže na zbytek karimatek jsme se
společně složili a zakoupili nové. Nechci si zde stěžovat, mrzela mě spíše komunikace – pokud by
škola oznámila, že nic nedostaneme, neměl bych problém si alespoň lůžkoviny přivézt. Takže zdejším
textem bych chtěl spíše doporučit následujícím studentům – pokud můžete, raději si vezměte vše
potřebné.
Co se týče posledního týdnu, v rámci Summer Campu jsme byli přemístěni a bydleli se zahraničními
studenty. Před jejich příjezdem škola právě provedla alespoň očištění prachu a vyčištění klimatizace.

Strava
Na snídaně je možné zajít do města či do školní kantýny. Já osobně jsem si nejčastěji koupil předem
něco v místních supermarketech a ráno posnídal na pokoji.
Na obědy je možné zaběhnout do vesničky (ceny od 50 do 130 kč), často jsme chodili ale do školní
jídelny, kde jsem za oběd platil od 40 do 60 kč podle toho, kolik si toho člověk nabral (formou
švédských stolů).
Na večeře jsem vždy volil nějaké místí jídlo na ulici, pokaždé někde jinde, klidně i v jiných městech. Na
skútrech nebyl problém si zajet kamkoliv. Cenové rozmezí pro večeři 20 kč a více.
Poslední týden nám byla strava poskytnuta 3x denně školou, takže tento týden jsme za jídlo velmi
ušetřili.

Internet
V kampusu je všude k dispozici školní Wi-Fi CJCU, ke kterým se bylo možné připojit. Osobně ale
rozhodně doporučuji zakoupit SIM kartu, vše je poté pohodlnější, navíc jsme si mohli vzájemně volat.
Za cca 750 CZK jsem ihned po příletu na letišti pořídil 30 denní SIM kartu s neomezeným datovým
tarifem + 400 NT kreditem na volání (místní ceny jsou velmi nízké, bohatě tento kredit stačil). Kredit
jde navíc využít i pro volání do zahraničí.

Studium
Celé studium by se mělo rozdělit na část školní (1. – 3. Týden) a na Summer Camp, který proběhl
v závěrečném týdnu.
Náplň̌ školní části byla rozdělena do dvou hlavních předmětů.
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Introduction to Interaction Design – Ze dvou studovaných předmětů mě tento bavil více. Učili jsme
se programovat Arduino – ovládat světýlka, roztočit větráček apod. Tempo kurzu bylo velmi pomalé a
zvládnutelné i úplnými začátečníky. Výstupem bylo předvedení vlastního projektu, který nebyl vůbec
těžký. V průběhu kurzu jsme si také na 3D tiskárně vytiskli vlastní dřevěnou skříňku, ze které jsme si
vyrobili lampičku  .
Information Technology with Practice – Upřímně, tento kurz jsem vůbec nepochopil. Střídali se nám
učitelé, kteří navíc neuměli prakticky anglicky. Výuka tedy v praxi probíhala tak, že jsme dopředu
vůbec nevěděli, co se bude dělat, nebo jaký výstup se po nás bude žádat. Jednu hodinu jsme se tak
učili dělat například obrázky map, druhou hodinu jsme zkoumali počasí, třetí hodinu jsme si hráli
s rozšířenou realitou apod. Třešničkou na dortu bylo neustálé vyžadování ze strany učitelů k instalaci
různých aplikací do našich osobních mobilních telefonů, registrování na x webových stránek apod.
Zadání výsledného projektu jsme se dozvěděli prakticky až den před odevzdáním, takže jsme poté
pracovali v noci den před uzávěrkou. V tomto předmětu by chtěla organizace ze strany CJCU velmi
zlepšit.
Během posledního týdne proběhl Summer Camp, který byl spíše zaměřený na poznání nových kultur.
Na tento týden dorazili studenti z několika zemí po celém světě, se kterými jsme byli rozřazeni do
týmů a do pokojů. V těchto týmech jsme následně vypracovávali různé prezentace, podnikali výlety a
poslechli si různé přednášky. Nevýhodou tohoto kempu byla velmi špatná organizace a velká časová
vytíženost. Ve výsledku jsme tento týden neměli prakticky žádný volný čas.

Finanční náklady a zkušenosti
Náklady
Na cestu jsem dostal stipendiem v hodnotě 25 000 kč, zbytek nákladů ve výši 3400 kč jsem financoval
z vlastních zdrojů.

Letenky
Očkování
Skútr (půjčovné)
Ubytování v hotelech
Útraty (jídlo, pití, benzín, veřejná doprava apod.)
Celkem
Stipendium
Doplaceno z vlastních zdrojů

18500 kč + 5000 věrnostních mil (cena
bez použití mil by byla 19500 kč)
400 kč
2250 kč
1500 kč
5750 kč
28400 kč
25000 kč
3400 kč

Závěrečné hodnocení pobytu
Letní školu beru jako velký přínos. Ve škole jsem nahlédl pod pokličku různých technologií, které by
se mi v budoucnu mohly hodit. Daleko větším přínosem ale pro mě, myslím, bylo poznání nové
kultury, procvičení anglického jazyka během posledního týdne školy, poznání místní přírody či
posbírání zkušeností při prodírání se extrémně zalidněnými městy v sedadle skútru. Ačkoliv mě
organizace společného času ze strany CJCU, podmínky ubytování, či náplň jednoho z vyučovaných
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předmětů velmi zklamaly, přesto svého výjezdu nelituji a letní školu bych i ostatním studentům
doporučil.
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