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Osobní údaje

Jméno, příjmení: František Linder
Email: fik.linder@gmail.com
Obor, ročník: IM2, 2. ročník
Délka pobytu: 4 týdny (27. 7. 2018 - 26. 8. 2018)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Kontaktní osoba: Monika Hebková - monika.hebkova@uhk.cz
Přijímací VŠ: Chang Jung Christian University (CJCU)
Kontaktní osoba: Prudence Chen - prudence@mail.cjcu.edu.tw
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Příprava před odletem

Přihláška na CJCU
Nejprve bylo zapotřebí splnit veškeré podmínky stanovené naší Fakultou. Těmi byly
například motivační dopisy, jak v angličtině, tak v češtině. Pokud plánujete na nějaký
podobný pobyt v budoucnu jet, je potřeba myslet už dopředu a snažit se sbírat co
nejvíce kreditů s dobrým průměrem.
Vízum
Ve srovnání s letní školou v Hong Kongu nebylo zapotřebí vyplňovat nadbytek
dokumentů, jen pouze základní údaje pro školu, kdy přijedete apod. To chtějí vědět
dopředu, jelikož škola zajišťuje hromadný svoz z hlavního letiště na Taiwanu – Taoyuan
přímo na koleje CJCU. Je tedy vhodné se domluvit s ostatními na společném datu, který
vyhovuje všem. Spousta lidí bude chtít strávit pár nocí v Taipei. Víza řešit nemusíte, po
příletu na Taiwanu dostáváte zdarma turistická víza na 90 dní.
Očkování
Povinností není žádné očkování, nicméně jsou tu doporučená očkování. Za mě mohu
s klidným srdcem doporučit paní doktorku Lukešovou, je to moc vřelá paní s hromadou
zkušeností ze svých cest, takže vedle rozhodně nešlápnete. Dobré je mít očkování proti
žloutenkám typu A, B, břišnímu tyfu a meningokoku. Někdo si zařídil i vakcíny proti
vzteklině. Mně se letos zařizování očkování vyhlo obloukem, jelikož jsem byl
naočkován na všechno před 2 roky, když jsem strávil semestr na Taiwanu.
Letenka
Letenku jsem řešil pouze sám za sebe, jelikož po letní škole budu zůstávat na Taiwanu
na zimní semestr. Na základě mých dobrých zkušeností jsem se opět obrátil na pana
Bezoušku.
Letenka vypadala takto: Praha – Shanghai – Taipei a zpět ve stejném duchu. Cena
letenky bez pojištění byla cca 18 500Kč.
Cestovní pojištění
Pojistit jsem se nechal u Fio banky k bankovnímu účtu. Měsíčně mi strhávají 75Kč.
Jedná se o pojištění GOLD.

3)

Studium

Letos CJCU zvolila odlišný formát, než jakého se můžete dočíst u spolužáků z minulého
roku. Co jsem pochopil, tak minulý rok to byla výjimka, letos se náplň letní škola vrátila
do starých kolejí. Měsíc byl rozdělen do dvou částí. První tři týdny se jednalo o
klasickou letní školu. Výuka probíhala každý den od pondělí do pátku. Dopolední
sezení bylo od 9:00 do 12:00 hodin, odpolední část byla od 13:30 do 16:30. Univerzita
nám připravila dva bloky učiva a těmi byly Introduction to Interaction Design a
Information Technology with Practice. U prvně jmenovaného jsme se seznamovali s
Arduinem, jeho zapojení a následném programování. Tento předmět mě velice bavil a
výsledkem byla vlastnoručně navržená LED lampa, kterou jsme si mohli nechat.
Zároveň jsme na tento předmět chytli dva zábavné učitele. Co se týče druhého
předmětu, tak ten už mě tolik neoslovil a byl trochu zmatečný, byl totiž rozdělen ještě
do dalších dvou bloků a vystřídali se tam minimálně 3 lektoři, takže jsme pomalu
nevěděli, co ten daný den budeme dělat, ale učitelé se snažili a byli na nás milí.
Předmět jsme splnili na základě požadovaných úkolů, kterými byly např. report o
výuce, vytvoření mapy apod. Nutno dodat, že některé úkoly se dělaly ve skupině,
dvojici, či samostatně.
Poslední týden pro nás Univerzita připravila Summer Camp, což pro nás byla neznámá
a nevěděli jsme, co si pod tím představit, měli jsme trochu obavy o přesouvání do
jiných pokojů, ale zároveň jsme se těšili na poznání nových lidí, kteří přijedou pouze
na tento kemp. Kempu se zúčastnilo kolem 120 lidí z 10 různých národností. Cílem
tohoto kempu bylo představení všech kultur a vytvoření si vzájemného respektu. Líbila
se mi práce ve skupině, kde jsme byli rozhozeni mezi ostatní národnosti a debatovali
nad světovými společenskými problémy, jakými jsou stárnutí populace, nedostatek
potravy a jeho plýtvání nebo vzdělávací problémy. Bylo krásné pozorovat ten kontrast
mezi Evropou a Asií.
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Ubytování, strava, doprava

Ubytování
Bydleli jsme na kolejích CJCU, které jsme měly kompletně hrazeny. Na první tři týdny
jsme dostali pokoje v 1. patře, které byly všechny obstarané klimatizací, kterou jste

mohli manipulovat po celý den. Pokoj je pro 4 osoby, všechna lůžka se nachází nahoře,
pod postelí je stoleček pro osobní věci. První 3 týdny jsme bydleli Češi pohromadě,
pokud si přejete být se svými kamarády, tak se s ostatními můžete domluvit na výměně.
Před začátkem Summer Campu jsme museli vyklidit své pokoje a přestěhovat se do
nového pokoje, kde jsme bydleli už se studenty z ostatních zemí. V ostatních patrech
už nefungovala klimatizace po celou dobu, ale pouze kolem oběda a přes noc, což na
konec stačilo, jelikož na pokoji stejně moc času trávit nebudete chtít. Při check outu
chtějí, abyste všechno perfektně vyčistili a nezůstalo tam smítko prachu, což se dá
logicky pochopit, ale mělo by to být I v opačném případě. My jsme při check inu dostali
vcelku zaneřáděné pokoje, ale to furt není žádný problém. Velikým šokem pro nás ale
bylo, když jsme přišli do pokoje a postele byly bez matrací. Polštář ani deku jsem
neočekával, ale matrace je dle mého základ. Přitom ještě jeden spolužák psal pár dní
před příletem a byl ujištěn, že je vše připraveno včetně matrací atd. Po pár stížnostech
jsme vyfasovali alespoň plážové matrace, žel na všechny nevystačilo, tak jsme se na
zbylé matrace hromadně složili.
Strava
Taiwanská kuchyně mě nějak nepřekvapila, věděl jsem do čeho jdu. Rozhodně
doporučuji zkoušet, co se dá. Za mě mohu doporučit Xiaolongbao, místní silné vývary,
placky (tampiny), do kterých si můžete navolit, co si budete přát. Na většině míst se
setkáte pouze s čínským jídelním lístkem, kde zaškrtnete, co byste rádi. Doporučuji
použít google překladač, pomůže alespoň v základním výběru. Případně na něco
ukažte a oni vám to udělají ☺.
Doprava
Na Taiwanu jsem se dopravoval pouze na skútru, neumím si to tam zkrátka bez něj
představit. Skútr jsme měli půjčený od Louise za 3 000 NT na měsíc. Ne všechny skútry
byly úplně v TOP kondici, je tedy třeba pozorně vybírat. Já měl to štěstí a žádný závažný
problém jsem neměl.
Zábava
Po skončení výuky jsme většinu času trávili všichni společně, dali jsme si večeři a sedli
si buď k místnímu chrámu nebi jsme vysedávali na chodbě u kolejí a provozovali
všelijaké aktivity za přítomnosti lahodného moku. O víkendech jsme všichni poznávali
zákoutí Taiwanu. Vzhledem k tomu, že jsem na Taiwanu už jednou byl, tak jsem

cestování pojal trochu po svém. Vzal jsem skútr, bodnul do mapy a vyrazil jsem. Na
tyto cesty se se mnou připojil David Glevický, myslím, že za zmínku stojí naše luxusní
ubytování u vesničky Dapu, kam jsme valili “plnej knedlík". Poslední týden jsme kvůli
omezenému času a nepříznivému počasí trávili čas pouze na kolejích se studenty ze
Summer Campu. Pro mě to bylo obzvlášť výjimečné, jelikož moje maličkost měla
narozeniny. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat za tento den a překvapení.
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Finanční náklady

Letenky - cca 18 500Kč
Náklady na živoření na Taiwanu - 15 000Kč
Finanční podpora od Fakulty – 25 000Kč
Letos jsme byli ochuzeni o 7 000Kč oproti minulému roku. Tento krok jsem docela i
schopen pochopit, nicméně na letní školu v Hong Kongu bych nechal původních
32 000Kč, musíme přijmout fakt, že náklady v HK jsou vyšší. Co mě ale stále nenechává
klidným jsou finance na celý semestr v Asii, které se stále posuzují dle mého chybně a
už jsem to v minulých zprávách psal. Stále je to ovšem krásný příspěvek od Fakulty,
nicméně bych tam nějakej tisíc přitlačil.
V Guiren District, kde se nachází CJCU, se dá velice slušně stravovat za slušný peníz. Co
už leze do peněz jsou piva, někdy se může stát, že za piva utratíte 8x tolik než za večeři.
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Slovo závěrem

Jako vždy závěř má patřit díkům, a tak ani já nebudu výjimkou. Chtěl bych poděkovat
Fakultě, že nám nabízí velkou škálu studijních pobytů a stále je rozšiřuje, za peníze
samožejmě patří také dík. Dále bych chtěl poděkovat všem svým kamarádům, kteří tu
se mnou trávili čas a mohli jsme tak zažít spoustu zábavy, na kterou nikdy
nezapomeneme. Pro mě tyto výměnné pobyty mají hlubší smysl, vždy se seznámím s
hromadou nových kamarádů z cizích zemích a věřím, že budu s některými udržovat
kontakt nadále i v budoucnu. Někdy se kamarádství může vyvinout i v něco
výjimečného a krásného. Mám upřímnou radost, že mohu říct, že pro mě konec letní
školy neznamená loučení se s Taiwanem, protože mě zde čeká další celý zimní semestr

a už nyní se těším na nová přátelství a utužení těch současných. V neposlední řadě
bych chtěl poděkovat mým rodičům, kteří za mnou po celou dobu stáli.

