Záverečná zpráva z letní školy 2018
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Osobní údaje
Jméno: Daniel Jablonský
Kontakt: Daniel.Jablonsky@seznam.cz, Daniel.Jablonsky@uhk.cz
Obor, ročník: IM-3-p, 3. ročník
Délka pobytu: 27. 7. – 26. 8. 2018
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University

Příprava před odletem
Vízum
Pro občany ČR není nutné zařizovat vízum na Taiwan, pokud délka pobytu nepřesáhne 90 dní.

Očkování
Očkování jsem měl již z předchozího studijního pobytu na Taiwanu. Pouze jsem si nechal přeočkovat
vzteklinu. Doporučuji však očkování na žloutenku (A, B), břišní tyfus, meningokoka a vzteklinu
z důvodu přítomnosti opic v některých částech Taiwanu.

Letenka
Letenky jsem zařizoval přes p. Bezoušku z Appia Travel, které obsahovaly cca 8 denní zastávku ve
Vietnamu (s přestupem v Paříži a Bangkoku), cestu na Taiwan a zpáteční cestu domů s třídenní
zastávkou v Pekingu a přestupem v Amsterdamu. Cena letenek včetně pojištění činila cca 27 000,-.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění jsem měl sjednané k platební kartě od Fio banky. Jedná se o cestovní pojištění Gold
za 75,- měsíčně. Toto pojištění splňuje limity, které od vyjíždějících studentů vyžaduje UHK (pouze
v jednom bodě je limit nižší o 100 000,-, ale vše stačí stvrdit podpisem u p. Hebkové).

Studium na CJCU
Měsíční pobyt byl rozdělen do dvou částí. První částí byla Summer school (první tři týdny) a druhou
Summer camp (poslední týden).

Summer school
Letní škola zahrnovala dva kurzy – Information Technology with Practice a Introduction to Interaction
Design. Výuka probíhala každý den od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 s cca 90 minutovou
přestávkou na oběd.
V rámci kurzu Information Technology with Practice jsme se seznámili se software QGIS, který nabízí
velké spektrum pro práci s mapami. Vyučující nám vysvětlil, jak do map integrovat statistická data,
které zobrazovali zajímavé skutečnosti. Příkladem může být mapa nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech a podobně.
Druhý kurz s názvem Introduction to Interaction Design byl zaměřený na práci s Arduinem. Jednalo se
o zapojování různých komponent k základní desce Arduino Uno a její následné naprogramování, aby
vše fungovalo, jak jsme si přáli. V rámci kurzu jsme si navrhli lampičku v grafickém programu a
následně nám na základě tohoto návrhu vyučující lampičku laserem vypálil ze dřeva. Následovala

kompletace lampičky včetně zakomponování a naprogramování Arduino Nano. Tuto lampičku si každý
z nás mohl ponechat a odvést domů.
V rámci těchto kurzů jsme měli několik prezentací (individuálních i skupinových) a několik projektů.
Náplň letní školy byla zajímavá i přes nedostatečnou znalost angličtiny některých vyučujících, kteří se
nám však snažili co nejvíce, s probíranou látkou, pomáhat.

Summer Camp
V rámci posledního týdne na Taiwanu jsme absolvovali tzv. Summer Camp, který se konal přímo
v kampusu CJCU. Jednalo se o kemp s mezinárodní účastí a to z deseti zemí světa (např. Amerika,
Indonésie, Japonsko, Korea,…). V rámci tohoto kempu jsme měli několik přednášek na nejrůznější
témata, která se zabývala například globálními problémy nebo představením Taiwanské kultury. Rovněž
jsme absolvovali exkurze do výrobních podniků a návštěvu centra virtuální reality. V rámci tohoto
kempu jsme dále měli možnost se seznámit se spoustou zahraničních studentů, díky čemuž jsme si mohli
udělat vlastní názor o kulturních rozdílech. Trošku smutné bylo, že jsme v rámci tohoto týdne neměli
žádný volný čas, protože program byl velice nabitý od ranního buzení v 7:00 až po večerní kontrolu na
pokojích ve 21:00. Dále bych podotkl, že navzdory všem pozitivům, které kemp přinášel mi přišlo, že
jsme byli přehnaně kontrolováni včetně veškerého našeho pohybu.

Ubytování
Ubytování bylo zajištěno na kolejích, které se nachází přímo v kampusu CJCU. Ačkoliv bylo avizováno,
že veškeré lůžkoviny budou připraveny, nebylo zde prakticky nic. Při příjezdu nám byla položena
otázka, zda máme vlastní spacák a pokud odpověď zněla „Ne“, byl nám zapůjčen jejich erární. Při
následném řešení vzniklé situace jsme si domluvili matrace, které sice představovali spíše karimatku,
ale spát se na nich nechalo. Každý pokoj byl vybaven koupelnou, kde teplá voda byla pouštěna centrálně
cca dvě hodiny ráno a tři hodiny večer.

Strava
Univerzitní kampus nabízí řadu možností, kde se stravovat, ale v letních měsících je provoz celého
zařízení omezen a tím pádem byla k dispozici pouze kantýna. V okolí kampusu se však nachází spoustu
restaurací a stánku, kde se lze dobře najíst do 100 NT.

Doprava
Na Taiwanu je celá doprava založena na skútrech a jelikož se CJCU nachází poměrně daleko od centra,
velice doporučuji si skútr půjčit. My jsme si půjčili skútr v Kaohsiungu od Louis Scooter Rent (3000
NT/měsíc).

Finance
Univerzita Hradec Králové poskytla stipendium ve výši 25 000 Kč, které pokrylo veškeré výdaje na
Taiwanu a část nákladů na letenku. Včetně letenky letní škola vyšla na cca 42 000,- (částka zahrnuje
čistě náklady na Taiwanu a letenku).

Závěr
Taiwan je krásný ostrov, který jsem si zamiloval již loni při semestrálním studijním pobytu. Lidé jsou
zde přátelští a velice milí. Budu se do této země vždy velice rád vracet a za to patří hlavní poděkování
Univerzitě Hradec Králové, která tyto příležitosti poskytuje a všem doporučuji, aby vycestovali.

