ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z LETNÍ ŠKOLY TAIWAN 2018
CHANG JUNG CHRISTIAN UNIVERSITY

OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení: Jan Meliš
Kontakt: melisja1@uhk.cz
Místo pobytu: Chang Jung Christian University
Délka pobytu: 27.7. 2018 – 26. 8. 2018
Kontaktní osoba na vysílací VŠ:
Univerzita Hradec Králové – Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz)
Kontaktní osoba na přijímací VŠ:
Chang Jung Christian University – Prudence Chan (prudence@mail.cjcu.edu.tw)
PŘÍPRAVA POBYTU
Očkování
Očkování je nutné začít řešit co nejdříve po potvrzení přijetí na CJCU. Tato letní škola
představovala můj první pobyt, první cestu do Asie, a proto jsem se nechal očkovat proti
břišnímu tyfu, žloutence, meningokoku a vzteklině. Na očkování jsem se objednal do Centra
očkování a cestovní medicíny v areálu FN Hradec Králové, kde mi se vším ochotně poradili.
Celé očkování bylo rozděleno do tří návštěv, přičemž na poslední mi vystavili cestovní
očkovací průkaz.
Letenky
K zajištění letenek jsem spolu se svými dvěmi kamarádkami kontaktoval pana Bezoušku
z cestovní kanceláře Action Travel. Před samotnou letní školou jsme strávili několik dní
v Malajsii, konkrétně na ostrovní části Sarawak. Pan Bezouška nám zařídil letenky do Kuala
Lumpur s přestupem v Dubaji. Z KL jsme si již letenky do Kuchingu sehnali sami. Po návratu
do KL jsme přeletěli do Taipei, tento přelet byl již opět zrealizován prostřednictvím pana
Bezoušky. Po skončení pobytu na Taiwanu jsme měli objednané letenky z Taipei do Prahy,
opět s přestupem v Dubaji.
Cestovní pojištění
Pojištění jsem si sjednal u společnosti ERV Evropská pojišťovna , a.s. Pojištění jsem sjednal
na dobu od 15.7.2018 do 27.8.2018. Toto pojištění stálo 2 288 Kč.

Řidičský průkaz
Pro všechny, kteří plánují cestovat, je vhodné zařídit si před odjezdem mezinárodní řidičský
průkaz. Já osobně jsem si o nechal vystavit na pobočce v HK v Gayerových kasárnách.
Vystavení průkazu přišlo na 50 Kč, nezapomeňte si však sebou přinést jednu průkazovou
fotografii.
STUDIUM NA LETNÍ ŠKOLE
Studium na této škole bylo rozděleno do dvou předmětů. Jeden předmět se týkal
programování a druhý byl zaměřen na tvorbu map a práce s daty. Co mě osobně překvapilo
bylo to, že se na dvou předmětech vystřídalo celkem 5 učitelů. Veškerá výuka probíhala
v anglickém jazyce. V některých případech panovala jistá komunikační bariéra. Nicméně
přístup učitelů byl natolik vstřícný, že nebyl žádný problém některé věci vysvětlit vícekrát. Co
mě osobně velice zaujalo v rámci výuky, byla tvorba tradiční čínské stolní lampičky, kterou
jsme pomocí laseru vyřezali a následně pomocí Arduina naprogramovali, aby svítila
s různými světelnými efekty. Každý předmět byl hodnocen zvlášť a toto hodnocení se
odvíjelo od odevzdaných projektů a práce v hodinách na zadaných úkolech.
Škola probíhala každý den od 9:00 do 16:00. Od 12:00 do 13:20 byla vyhrazena pauza na
oběd.
SUMMER CAMP
Na počátku letního kempu jsem byl lehce zaskočen jeho časovou náročností. Každý den byl
rozvržen na několik aktivit. Začátek byl vždy od 8:00 a konec byl stanoven až v 21:00. Tímto
bylo omezeno cestování, které jsme po dobu samotné letní školy realizovali. Nepříjemným
zjištěním byl i fakt, že nám každý den byly odebrány klíče od našich pokojů a bylo tedy
v postatě nemožné se dostat ke svým osobním věcem. Jisté znepokojení ve mně panovalo i
z toho, že nás opravdu na každém kroku hlídali a doprovázeli pomalu až na toaletu. Nicméně
v celkovém součtu jsem rád, že jsem se tohoto kempu mohl zúčastnit. Poznal jsem mnoho
nových přátel z různých koutů světa, poznal jsem mnoho jiných kultur, tradic a zvyků, což byl
jeden z hlavních důvodů mé účasti na této letní škole.
STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ, DOPRAVA
Stravování
Univerzita nabízela možnost objednání snídaně, obědu i večeře. Po pár dnech jsme zjistili, že
objednávání obědů není nezbytně nutné a tak jsme několikrát navštívili školní jídelnu. Obědy
byly realizovány formou bufetu, kde jsme si vždy dali to co nám padlo do oka a jednoduše
zaplatili na pokladně. Několikrát jsme však navštívili v rámci obědů i místní restauraci
s širokou nabídkou a nízkými cenami. Nedaleko univerzity se nacházelo hned několik
obchodů, kde nebyl žádný problém nakoupit jídlo na další dny na snídaně apod. Nicméně
mezi námi asi nejoblíbenější forma stravovaní byla u místních stánkařů, kde jsme častokrát
jedli místní knedlíčky, placky, nudle, rýži s krevetami apod. Pro další návštěvníky rozhodně
doporučuji navštívit stánek s knedlíčky nedaleko univerzity, naproti místnímu chrámu, ten
kdo tam bude, toto místo určitě najde, respektive to místo si najde jeho.

Ubytování
V rámci letní školy i kempu jsme byli ubytování na kolejích. Pokoje byly určeny pro 4 osoby.
Na každém patře se nacházela pračka (20NT) a sušička (20NT). Všechny pokoje byly
vybaveny vlastní sprchou, toaletou, několika úložnými prostory a každý měl k dispozici
vlastní psací stůl. K překvapení nás všech na pokojích chyběly matrace, peřiny a polštáře. Po
několikátém dotazování jsme obdrželi alespoň jisté karimatky a spací pytle, ovšem na to vše
se dalo zvyknout a rozhodně to nikterak neznehodnotilo můj pobyt.
Doprava
Nedaleko univerzity se nachází vlaková zastávka. Nicméně našim hlavním dopravním
prostředkem se po dobu pobytu na Taiwanu staly skůtry, které jsme si pronajali za 3000NT na
celou dobu našeho pobytu.
FINANCE A CELKOVÉ HODNOCENÍ
Když beru v potaz i pobyt v Malajsii, tak celkové finanční náklady se u mě osobně vyšplhaly
na cca 55 tisíc.
- 24 000 letenky
- 5 000 očkování
Avšak samotný pobyt na Taiwanu mě osobně vyšel na cca 18 000 Kč.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za poskytnutí stipendia ve výši 25 000 Kč. Tato částka mi
hodně usnadnila moje cestování a jsem za to fakultě informatiky a managementu nesmírně
vděčný.
Celkově bych můj pobyt na Taiwanu hodnotil těmito slovy „musím se tam vrátit“. Jsem
šťastný, že jsem této možnosti využil a vycestoval, poznal jsem tolik nových věcí, tolik
nových míst, tolik nových lidí, no zkrátka všechno, co ani slovy nejde popsat. Ano jistou
kaňkou byl stanovený time management v rámci letního kempu, ale ani to nemůže změnit můj
názor, že jsem si tento pobyt užil a že se jednou chci do této země vrátit na delší dobu.

