Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu 2018
CJCU – Chang Jung Christian University

1. Osobní údaje
Jméno, Příjmení: Vladislava Herlíková
Email: vladka.herlikova@seznam.cz
Obor, ročník: IM2, 2. ročník
Délka pobytu: 1 měsíc (27. 7. – 26. 8. 2018)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímající VŠ: CJCU – CHANG JUNG CHRISTIAN UNIVERSITY
2. Příprava pobytu, studium na přijímací škole
2.1 Přihláška na letní školu
Přihláška na CJCU zahrnovala motivační dopis v češtině i angličtině. Následně bylo
vybráno 20 studentů právě na základě motivačního dopisu a na základě studijního
prospěchu.
Žádné další dokumenty jako například žádost o víza nebylo nutné řešit.
2.2 Očkování
Vzhledem k tomu, že jsem již loni absolvovala pobyt v Asii, nepotřebovala jsem
zařizovat žádná očkování, pouze přeočkování proti vzteklině. Nicméně je
doporučeno nechat se očkovat proti břišnímu tyfu, meningokoku, vzteklině a
žloutence typu A, B. Očkování proti meningokokovi, vzteklině a břišnímu tyfu
vyjdou celkem cca na 4500 Kč, část proplatí pojišťovna.

2.3 Cestovní pojištění
Zřídila jsem si účet s cestovním pojištěním u FIO banky. Pojištění stojí 75 Kč
měsíčně.
2.4 Letenky
Letenky jsem zařizovala sama. Letenka s Emirates Praha – Dubai - Singapore a
zpět Taipei – Dubai – Praha vyšla na 17800 Kč plus letenka na přelet s Air Asia
z Kuala Lumpur do Taipei vyšla na 2000 Kč. Celkem jsem za letenky tedy dala
19800 Kč.
2.5 Studium
Letní škola trvala celkem 3 týdny a čtvrtý týden proběhl Summer Camp.
Absolvovali jsme 2 předměty, kdy každý z nich byl hodnocen 3 kredity. Prvním byl
Introduction to interaction design, kde jsme pracovali s arduinem. Podmínkou
splnění předmětu byla krátká prezentace vybraného projektu s arduinem, výroba
lampičky ovládané přes arduino a vytvoření jednoduchého projektu s arduinem
dle vlastního výběru.
Druhým předmětem byl Information technology with practice. Tento předmět byl
rozdělen do dvou částí. V jedné části jsme probírali technologie jako je chatbot
nebo beacon. Pro absolvování této části bylo potřeba napsat závěrečnou zprávu.
Druhá část předmětu obsahovala zejména práci s Qgis, tedy tvorba map na
základě analýzy dat. Pro úspěšné ukončení této části bylo potřeba provést analýzu
vybraných dat, vytvořit mapu a výsledek následně prezentovat.
Výuka probíhala od pondělí do pátku od 9 hodin do 16:10.
Poslední týden probíhal Summer Camp, kde jsme byli rozděleni asi do 9 členných,
mezinárodních týmů. Summer Campu se zúčastnilo celkem 10 zemí. Celkově se
mi myšlenka Summer Campu líbila, poznávání jiných národností, jiných kultur a
podobně. Nicméně s časovým rozvržením campu jsem příliš spokojená nebyla. V 7
hodin ráno nás přišli vzbudit naši koordinátoři a museli jsme odevzdat klíče od
pokoje, které nám byly vráceny až večer. V 8 byla společná snídaně a od 9 do
17:30 probíhal program. Následovala společná večeře a od 19 do 21 jsme měli
trávit čas s naší skupinou a pracovat na závěrečné prezentaci. Ve 21 hodin jsme
byli zkontrolováni, že jsme všichni na koleji. Opustit kampus bez dozoru našich
koordinátorů bylo zakázáno.
Abych to shrnula, nebyla jsem spokojená s přehnaným dozorem a s nedostatkem
volného času během Summer Campu. Nicméně celkově se mi camp líbil
především kvůli možnosti poznat lidi jiných kultur.
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
3.1. Ubytování
Ubytováni jsme byli na kolejích CJCU přičemž i přes to, že nám byly přislíbeny
veškeré lůžkoviny, jsme obdrželi pouze spacák (ani matrace nebyly k dispozici). Po
požádání nám byly zapůjčeny starší matrace a zbylé 3 jsme museli dokoupit. Se
sháněním matrací nám pomáhala student helperka. Někteří studenti včetně mě

(vzhledem k nepohodlným matracím) nakonec volili ještě jinou variantu a to
zakoupení a přespávání v hamace, která se nám pak hodila i při cestování.
Na pokoji (v mém případě) byla k dispozici klimatizace, která byla funkční po celý
den. Nicméně tomu tak nebylo u všech pokojů. Některé měly centrální
klimatizaci, která se zapínala pouze na pár hodin během dne. Teplá voda také
tekla pouze v určitou denní dobu.
Bydleli jsme po 3-4 lidech na pokoji. První tři týdny Češi spolu s tím, že kolej byla
rozdělena na dámskou a pánskou část. Poslední týden, kdy probíhal Summer
camp, jsme se museli přestěhovat do jiných pokojů se studenty jiných národností
na základě toho, jak jsme pak byli rozděleni do týmů.
Na koleji byla v prvním patře k dispozici lednice, jedna v dámské a jedna v pánské
části.
Dále byla k dispozici také pračka a sušička (20NT za jedno praní a dalších 20NT za
sušení).
Za ubytování jsme nic neplatili.
Koleje se nacházely pár minut chůze od školy.
2.6 Stravování
V okolí kolejí se nachází několik pouličních stánků, kde se dá najíst cca za 30-80
NT. Na oběd jsme většinou chodili do jedné menší restaurace, kde se dalo najíst
do cca 80NT. Dále se v okolí kolejí nachází 7/11 a asi dva další menší
supermarkety.
2.7 Doprava
Na začátku pobytu jsme si zapůjčili skútr za 3000NT na měsíc od Luise. Většinou
jsme se tedy dopravovali pomocí skútrů. Na výlet do Taroka jsme si zapůjčili 2
auta od Pony Rent. Kousek od kolejí se nachází vlaková stanice.
4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
4.1 Náklady a finanční podpora
Od UHK jsme obdrželi finanční podporu ve výši 25000 Kč. Celkově pobyt na
Taiwanu plus dva týdny cestování po Malajsii vyšel na cca 55000 Kč včetně
letenek.
4.2 Internet
Na univerzitě a na kolejích je možné bezplatně používat WIFI. Nicméně hned na
letišti jsme si koupili místní SIM s neomezenými daty na 30 dní za 1000 NT.
4.3 Celkové hodnocení pobytu
Celkově pobyt hodnotím kladně, i přes drobná nedorozumění ohledně vybavení
kolejí a ohledně summer campu. Jsem vděčná, že jsem opět mohla vyjet do
zahraničí díky podpoře školy a poznat nová místa, lidi jiných národností, novou
kulturu a získat nové znalosti v oboru.

