
Závěrečná zpráva z letní školy na CJCU 2018


Osobní údaje 
Jméno: Šárka Horáková

Obor, ročník: management cestovního ruchu - 3. ročník

Kontakt: sarhorak@gmail.com

Délka pobytu: 27. 7. - 26. 8. 2018


Přijímající univerzita: Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan


Kontaktní osoba na FIM: Hebková Monika (monika.hebkova@uhk.cz)


Kontaktní osoba na CJCU: Prudence Chen (prudence@mail.cjcu.edu.tw) 


Přípravy před odjezdem 
Očkování: Vše jsem měla již z předešlého roku, kdy jsem odlétala na Taiwan na jeden semestr. I 
přes větší náklady velice doporučuji. VZP hradí některá očkování.


Letenka: I přes počáteční pokus letět nalehko jsem se rozhodla zakoupit letenku s 30kg kvůli 
plánu přivézt nějaké ty dobroty. Společně se zastávkou na Bali jsem platila necelých 22 tisíc.


Cestovní pojištění: Pojištění jsem zařídila skrze Fio banku a jejich výhodnou nabídku při založení 
účtu a platební karty.


Vízum: Nebylo potřeba - pobyt nepřesáhl 90 dní.


Mezinárodní řidičský průkaz: Za 50,- na úřadě, ale nejedná se o průkaz pro Taiwan, protože ten 
nemá s Českou republikou smlouvu. Záleží na vás, zda budete riskovat či nikoliv.


CJCU 
Ubytování

Bohužel se dostávám k té nepříjemné části. Z minulých zpráv a i e-mailu od Prudence jsem 
očekávala věci na spaní. Získali jsme pouze spacák, který na dřevěné posteli moc nepomohl. Po 
debatě s vedením jsme získali tenkou matraci.

Klimatizaci pro nás zařídili skoro nepřetržitě, kromě posledního týdne, kdy se někteří museli 
přestěhovat do vyšších pater, kde byla klimatizace řízena centrálně.

Každé patro má prádelnu. Za praní se platí 20 NTD.


Strava


mailto:sarhorak@gmail.com


Většina obchodů v areálu kampusu a i mimo byla zavřená. Naštěstí byla zařázená menší jídelna v 
areálu. Samozřejmě se dalo i vyjet mimo kampus v průběhu prvních třech týdnů. Poslední týden 
byl zařízen tak, aby nikdo neopouštel areál a jídlo nám bylo přiváženo (či jsme měli jídlo v oblasti 
výjezdu). Musím podotknout, že toto jídlo většinou nestálo za nic. První večeře byl pouze sladký 
chleba a jedna dokonce pouze instantní nudle. Velmi velké zklamání v průběhu letního kempu.


Doprava

Hned u školy je vlaková stanice, odkud se dá dostat do Tainanu za 19 NTD. Další možností je 
skútr od Louise za 3 000 NTD na měsíc či blízké HSR.


Ostatní

Rozhodně zakoupit sim kartu na letišti v Taipei či Kaohsiungu s neomezenými daty na 1 měsíc. 
Pokud to budete déle, je možné kartu nabít v jakémkoliv obchodě typu 7-11. V areálu školy je wifi, 
na pokojích skvělá, ale mimo velice nestabilní.


Studium 
Opakovaně velká změna oproti minulému roku. První tři týdny jsme měli výuku od 9 ráno do 4 
odpoledne s pauzou na oběd. Výjezdy jsme měli pouze dva a to jeden z nich byl jen díky náhodě, 
že ostatní naplánovali delší výlet a musela se hodina něčím nahradit.

Z této změny jsem byla velice zklamaná. Přístup učitelů byl ale bez problému při splnění úkolů.

Poslední týden proběhl jakýsi Summer Camp, což bych přirovnala k vězení. Ne, nedělám z 
komára velblouda. Na necelý týden přijeli na CJCU studenti z mnoha zemí, též dostali pouze 
spacáky. Od 7 ráno do 9 večer jsme měli rozvrh, který se nedal nijak měnit, nesměli jsme opouštět 
kampus a o každém našem kromu musel vědět náš asistent učitele, který měl na starost náš tým 
(týmů bylo deset). Nebyl žádný volný čas, žádný odpočinek. I samotní asistenti si stěžovali na 
nedostatek času na spánek. Nechápu jak si tohle může vysoká škola dovolit. Co jsem pochopila z 
rozhovorů s asistenty, se škola rozhodla mít studenty pod vlastní mocí a dohledem.

Bohužel studenti z asijských univerzit neprotestovali, protože je to v jejich výchově. Dalo by se 
říci, že jen díky období dešťů a tím zrušení některých aktivit, jsme získali volný čas.

Je mi velice líto, že to probíhalo takto.


Celkové náklady 
Stipendium 25 000 Kč, letenka 22 000 Kč, 30 000 Kč na živobytí na Taiwanu s tím, že jsem tam 
byla o 2 týdny více než letní škola. Z vlastních úspor tedy 27 000 Kč.


Závěrečné hodnocení 
Velké zklamání co se týče jednání univerzity, hlavně v posledním týdnu. Naopak jsem byla velmi 
ráda za lidi, které jsem poznala a místa, která jsem mohla navštívit. Mám velmi rozpolcené pocity.


