Závěrečná zpráva z letní školy 2018

Osobní údaje
Jméno: Kateřina Košátková
Kontakt: kosatkova.kateri@seznam.cz
Obor, ročník: MCR-AJ, 2. 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.tw

Příprava k pobytu
Vízum
Na tento pobyt není vízum potřeba. Bez víza je možné zůstat v zemi 3 měsíce.
Očkování
Na Taiwan není povinné očkování. Doporučuje se žloutenka A, B, břišní tyfus,
meningokok a vzteklina. Nechala jsem se očkovat u paní doktorky Lukešové v očkovacím
centru v HK.
Letenky
Letenky jsme měli na lety Praha – Dubaj – Singapur – Taipei a zpáteční Taipei – Dubaj –
Praha. Let ze Singapuru do Taipei jsme měli s leteckou společností Jetstar Asia, ostatní
lety byly s Emirates. Letenky vyšly na 24 400 Kč a s výběrem nám pomohl pan Bezouška
z Appia Travel.
Cestovní pojištění
Mám založený účet u České spořitelny a k němu jsem si sjednala cestovní pojištění za 55
Kč/měsíc.

Průběh školy
Studium bylo rozdělené do dvou částí – Summer school (tři týdny) a Summer camp
(poslední týden).
Ubytování
Ubytování bylo zdarma na kolejích v kampusu univerzity. Koleje jsou rozděleny na
dámskou a pánskou část. Pokoje jsou po čtyřech. Během letní školy jsme byli na pokojích
s českými studenty. Poslední týden během Summer campu jsme byli na pokojích se
studenty z jiných zemí. Pokoje byly vybaveny koupelnou, klimatizací a wifi. Pokoje měly
být vybavené dekami i lůžkovinami, bohužel to tak nebylo a chyběly i matrace. Po
příjezdu jsme dostali spací pytle a to jen někteří z nás. Na vyžádání nám byly další den
poskytnuty starší matrace (spíše karimatky), ale ne pro každého, proto jsme se rozhodli

složit na ty, kteří matraci neměli a zakoupili pro ně nové. Po celou dobu pobytu nám byla
v budově k dispozici pračka, sušička a lednička.
Stravování
V době letních prázdnin je většina stravovacích zařízení v kampusu školy uzavřena.
Omezeným způsobem funguje jídelna, kam je možné zajít na snídani a oběd. Většinou
jsme se stravovali v blízkosti školního kampusu v místních stáncích nebo restauracích.
Cena obědu od 50 Kč. V době Summer campu nám byla strava poskytnuta 3x denně
školou.
Studium
Škola probíhala každý den od 9:10 do 16:10. Od 12:00 do 13:20 jsme měli pauzu na
oběd. Náplní byly dva předměty: Introduction to Interaction Design a Information
Technology with Practice. V předmětu Introduction to Interaction Design jsme
pracovali s Arduinem. Vše jsme se učili od samého začátku, proto neměli problém ani
studenti, kteří předtím nikdy neprogramovali. Výstupem bylo předvedení vlastního
projektu. Za nejzajímavější považuji vyrobení vlastní lampičky, kdy jsme si pomocí
Arduina vše naprogramovali a dále navrhli v dalším programu design naší lampičky,
který nám byl následně vypálen pomocí laseru. Měli jsme možnost si vyrobit i vlastní
klíčenku. V předmětu Information Technology with Practice jsme pracovali
s programem QGIS, který umožňoval tvorbu map. Součástí předmětu byl i výlet do
observatoře v Tainanu. Učitelé byli velmi milí a nápomocní.
Poslední týden byl tzv. Summer camp, kdy jsme se museli stěhovat ze svých pokojů do
nových pokojů ve stejné budově. Na nových pokojích jsme byli se zahraničními studenty.
Každý den, od rána až do večera, byl program organizovaný školou. Ráno a večer nás
kontrolovali, zda jsme všichni ve svém pokoji. Během Summer campu jsme nemohli sami
opouštět kampus. Tato pravidla nás zaskočila a postrádali jsme nějaký volný čas během
dne. Náplň Summer campu byla ale zajímavá. Byli jsme rozděleni do deseti týmů po 9
lidech. Každý tým měl svého leadera, který se o nás staral. Během celého Summer campu
byly od školy zajištěny snídaně, obědy a večeře. Poznali jsme studenty z ostatních 9
zemí, dozvěděli se něco o jejich kultuře a procvičili si cizí jazyky. Součástí byly také
návštěvy firem, z nichž některé byly velmi zajímavé.

Doprava
Po příletu do Taipei jsme mohli od školy využít zdarma odvoz autobusem přímo
k univerzitě. Na Taiwanu jsme se pohybovali nejčastěji na půjčeném skútru od Louise.
(2250 Kč na měsíc).

Finanční náklady
Celkově jsem za život na Taiwanu (18 000 Kč), letenku (24 500 Kč), očkování (5 000 Kč)
utratila 47 500 Kč, z čehož část pokrylo stipendium od školy 25 000 Kč. Další výdaje byly
za navštívený Singapur a Dubaj.

Osobní ohodnocení
Letní škola pro mě byla velkým přínosem. Naučila jsem se mnoho nových věcí. Velkým
přínosem pro mě bylo poznání nové kultury, procvičení anglického jazyka, poznání
nových lidí z různých koutů světa a také možnost cestovat na krásném Taiwanu. I přes
menší potíže, které se naskytly, mohu letní školu každému doporučit. Byla to skvělá
zkušenost. Chtěla bych poděkovat naší škole za možnost studovat na Taiwanu.

