
Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu 

2018   

Chang Jung Christian University 

 

 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení: Michaela Jirková 

Email: michaelajirkova9@seznam.cz 

Obor, ročník: FM3, 3. ročník 

Délka pobytu: 27.7. – 26.8.2018 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

 Kontaktní osoba: Monika Hebková; email: monika.hebkova@uhk.cz 

Přijímací VŠ: Chang Jung Christian University  

 Kontaktní osoba: Pru chen; email: prudence@mail.cjcu.edu.tw 

 

Před odletem  

Vízum k tomuto pobytu na Taiwanu nebylo potřeba, možná doba pobytu je 90 

dnů.  

Očkování 

Žádné povinné očkování není. Však doporučuje se žloutenka typu B, břišní tyfus, 

meningokok a vzteklina. Tyto všechny očkování jsem již měla díky loňskému 

pobytu na Taiwanu. Letos jsem si nechala přeočkovat žloutenku a vzteklinu, aby 

očkování mělo delší účinnost. Doporučuji se nechat očkovat ve fakultní 
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nemocnici v Hradci Králové, kde Vás očkování vyjde nejvýhodněji. Celková 

částka se pohybuje okolo 6 000,-, neboť u některých typů očkování je potřeba více 

dávek.  

 

Letenky  

Letenky jsme měli naplánované Praha – Dubaj – Hongkong - Hanoi– Taipei a 

zpáteční Taipei – Dubai – Praha. Osobně doporučuji si cestou tam nebo nazpátek 

zastavit se na jiném místě a tam nějaký čas strávit. Určitě se vyplatí si i tak 

naplánovat letenky a tím více cestovat, více poznávat a vidět. Takto nás to vyšlo 

přibližně na 27 tisíc včetně pojištění při případném stornu. S výběrem vhodné 

letenky nám velmi pomohl pan Bezouška.  

Cestovní pojištění 

Zvolila jsem opět pojištění u FIO banky, které je, při vedení bankovního účtu a 

poplatku 75Kč/měsíc, zdarma.  

 

Ubytování 

Ubytování je zdarma na kolejích, které jsou rozděleny na dámské a pánské křídlo. 

Pokoje jsou po čtyřech. Pokoje jsou vybaveny koupelnou, klimatizací i wifi. 

Nicméně i přes informaci, že na pokojích budou polštáře a deky včetně lůžkovin, 

bohužel mimo těchto věcí chyběla i matrace. Situaci jsme se snažili řešit, a 

nakonec jsme dostali alespoň karimatky. Doporučuji se tedy i na tuto situaci 

připravit.  

 

Strava 

V době prázdnin jsou všechny stánky, bufety i markety v kampusu školy zavřené. 

Funguje zde akorát omezeným způsobem jídelna. Většinou jsme se spíše 

stravovali za kampusem školy, však vzhledem k tomu, že škola je na okraji města, 

tak byl výběr omezený. Však na druhou stránku jídlo bylo vždy dobré a určitě si 

tam každý vybere.  

 

Studium 

Škola probíhá každý den od 9 do 16 hodin s 1,5 hodinovou přestávkou na oběd. 

Náplní byly dva předměty Introduction to Interaction Design a Information 



technology with practice, kdy jeden probíhá dopoledne a druhé odpoledne. V 

Introduction to Interaction Design jsme pracovali s arduinem, kde a všude se 

dá tato platforma využít, jak se zapojuje i programuje. Veškeré komponenty i 

jednotlivé části programingu nám byly vysvětleny. Učitelé byli velmi nápomocní. 

Jedinou mezeru vidím v tom, že programy, v kterých pracovali byli v čínštině, 

tedy někdy bylo obtížnější se zorientovat, my však pracovali v anglických 

verzích.  

Poslední týden byl tzv. Summer camp, kdy jsme se museli stěhovat ze svých 

pokojů na jiné pokoje, kde budeme se zahraničními studenty. To se však ukázalo 

jako celkem zbytečné neboť, jsme na pokojích mohli být pouze v noci, protože 

nám přes den brali klíče od pokojů. Program začínal ráno v 7 hodin, kdy nás 

obcházeli po pokojích nás budit a končil v 9 večer, kdy nás chodili kontrolovat, 

zda jsem všichni na správných pokojích. Byli jsme rozděleni do několika týmů, 

které byli tvořeny mezinárodně, každý tým měl jednoho vedoucího, který byl 

student CJCU však věkově o dost mladší. Vedoucí za nás zodpovídal tedy, když 

jsme cokoliv potřebovali, musel o tom vědět vedoucí. Jídlo jsme měli zařízené, 

většinou bylo i dobré, když ne, tak stejně nebyla možnost jiné stravy, protože jsme 

nikam nemohli. Naplánovali pár exkurzí do různých společností, což občas bylo 

i zajímavé. Mrzí mě, že tento týden jsme byli nuceni být po celou dobu v kampusu 

a nemohli vidět více krás Taiwanu. Kdyby program summer campu nebyl tolik 

časově intenzivní a probíhal by například jako summer school (9-16), byla bych 

více spokojená. Osobní prostor opravdu chyběl.  

 

Finance 
Měsíc žití na Taiwanu přišel cca na 18 000,-, v čemž je i vypůjčení skútru, který 

přišel na 3 000,-/ měsíc, my ho však měli do dvojce. Dále je v této částce 

cestování, strava, benzín atd. Před Taiwanem jsme navštívili ještě Dubaj, 

Hongkong a Vietnam. Celkové náklady odhaduji na cca 65 000,-, které částečně 

pokrylo stipendium ve výši 25 000,- 

 

Osobní hodnocení 
Obsahově mi studium nepřišlo příliš přínosné, však škola nabízela i jiné kurzy, 

které by mě určitě bavili zcela více (course of management; course of chinese 

language). Summer camp není špatná myšlenka, však přísná pravidla jsou příliš 

přísná. Však znovu jsem se přesvědčila o tom, že Taiwan je neskutečná země, 

kam se chci vracet. Z FIMky odjela plná řada skvělých lidí a odjíždíme se 

skvělými vzpomínkami.  


