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Příprava před odletem 

Vízum 

Před cestou na Taiwan není potřeba zařizovat vízum, pokud pobyt nepřekročí 90 dní, což tento pobyt 

splňoval. Proto jediná formalita, kterou jsem musela řešit bylo vyplnění formuláře před vstupem do 

země, který jsem obdržela v letadle. 

Očkování 

Očkování pro cestu na Taiwan není povinné, ačkoli se doporučuje očkování proti oběma typům 

žloutenek, břišnímu tyfu, meningokoku eventuálně i vzteklině. Já se nechala naočkovat v oddělení 

cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Hradce Králové proti žloutence typu A, meningokoku a 

břišnímu tyfu. Očkování proti žloutence typu B jsem podstoupila již dříve. Toto očkování mě vyšlo 

celkem na 3000 korun, z čehož mi 1000 korun proplatila pojišťovna.  

Letenka 

Letenky jsem si zařizovala sama, před letní školou jsem absolvovala ještě cestu do Vietnamu. Letenky 

Praha -> Hanoj, Hanoj -> Kaohsiung a Taipei -> Praha mě vyšly celkem na 28 000 Kč, vzhledem k tomu, 

že jsem je pořizovala celkem pozdě.   

Cestovní pojištění 

Pojištění jsem si zařizovala ke svému účtu u FIO banky. Jednalo se o variantu GOLD, která je dostupná 

k běžnému účtu a vychází na 75 Kč za měsíc.  

Studium na CJCU 

Naše studium na CJCU bylo rozděleno do dvou částí, a to sice summer school, která trvala 3 týdny a 

summer camp, který se odehrával v posledním týdnu našeho pobytu. 

Summer school 

Výuka v rámci letní školy probíhala od pondělí do pátku a byla rozdělena do ranního (od 9:10 do 12:00) 

a odpoledního bloku (od 13:20 do 16:00) mezi těmito bloky jsme měli pauzu na oběd. Vyučování 

zahrnovalo dva předměty, a to sice Information Technology with Practice a Introduction to Interaction 

Design. S tím že oba tyto předměty byly většinou vyučovány v jeden den, tedy jeden dopoledne a druhý 

odpoledne.  

 

Prvním z předmětů, které jsme absolvovali byl předmět Information Technology with Practice. Tento 

předmět mi přišel zezačátku vcelku zajímavý. Byl nám představen program QGIS, který umožňuje 



vytvářet mapy a vkládat do nich určitá data. Vcelku mě ale překvapila skutečnost, že předmět zahrnuje 

v podstatě dva předměty v jednom a také se střídají dva různí vyučující. Celková organizace byla 

poněkud zmatená. Předmět a mnohdy ani jednotlivé hodiny neměly jasný cíl. Stejně tak nebyly určeny 

jednoznačné požadavky na splnění tohoto předmětu, vzhledem k tomu, že každý vyučující po nás chtěl 

něco jiného. Nakonec to dopadlo tak, že jsme veškeré projekty (dva pro každého vyučujícího) doháněli 

během posledního týdne. I přesto ale bylo zajímavé si vyzkoušet práci s těmito technologiemi. Dalším 

světlým bodem byla exkurze do meteorologické stanice v Tainanu a také skutečnost, že oba vyučující 

byli vždy milí a vstřícní.   

Druhým předmětem byl Introduction to Interaction Design. Hlavním cílem tohoto předmětu bylo naučit 

se programovat Arduino. Částečně jsme pracovali i s grafickým programem, kde jsme si nakonec navrhli 

i finální projekt. Ten spočíval v tom, navrhnout si vzhled své dřevěné skříňky, kterou nám vyřezali za 

pomocí laseru a později ji za pomocí různých součástek a Arduina proměnit v lampičku, kterou jsme si 

k našemu příjemnému překvapení mohli odvézt domů. Ke splnění tohoto předmětu byly tedy potřeba 3 

projekty: jedna samostatná prezentace, jeden projekt, který jsme měli za úkol naprogramovat a sestavit 

ve dvojici z dostupných součástek a v neposlední řadě právě vytvoření lampičky. Tento předmět byl 

oproti prvnímu mnohem lépe zorganizován a od začátku byly požadavky pro jeho splnění jasné. Stejně 

jako u předchozího předmětu byli vyučující velice vstřícní a přátelští.  

Summer Camp 

Hlavním cílem summer campu bylo seznámit se a spolupracovat se zahraničními studenty. Proto jsme 

hned první den byli vystěhováni z našich původních pokojů a přiděleni do jiných mezi studenty ostatních 

národností. Já jsem měla dvě spolubydlící z Taiwanu a jednu z Vietnamu. První den summer campu 

jsme byli rozděleni do deseti mezinárodních týmů a každému týmu byl přidělen jeden leader (TA) z řad 

studentů CJCU. Po dobu summer campu jsme na veškerých úkolech a závěrečném projektu, který 

spočíval v nějakém představení, měli pracovat s tímto týmem. Paradoxem bylo, že všichni TA, kteří nás 

měli hlídat byli o několik let mladší než my. Dalším nepříjemným překvapením byla skutečnost, že 

každé ráno budeme probuzeni našimi TA v sedm hodin ráno, později odvedeni na snídani a zbytek dne 

budeme trávit na učebně a v kampusu až do 21:00 s naším týmem. Dle mého názoru by se celý program 

dne bez problému vešel do času, v který jsme měli doposud výuku, pokud by zmizely zbytečné časové 

prostoje (například hodina na snídani, kterou každý snědl za 15 minut).  Jediný volný čas jsme tedy měli 

od 21:00 do 7:00. Každé ráno nám byl odebrán klíč od pokoje, do kterého jsme se vždy dostali až po 

skončení programu. Každý večer nás také v devět hodin TA chodili kontrolovat, zda jsme na pokojích 

a po této kontrole jsme oficiálně neměli pokoje opouštět a bylo nám doporučeno tento volný čas využít 

ke spánku. Celková starost našich TA byla poněkud přehnaná, vzhledem k tomu, že i když jsme se 

vzdálili třeba jen na pět minut na toaletu, už se po nás vyděšeně sháněli. Stejně tak byl velký problém, 

pokud jsme se chtěli sami vydat například na pozdní večeři, nebo na jiné místo nacházející se mimo 

kampus, i přesto že předchozí tři týdny, kdy jsme takto fungovali běžně jsme očividně přežili bez úhony. 



Netvrdím, že celý summer camp byla jen samá negativa. Je důležité podotknout, že celý tento týden 

jsme měli od školy zajištěné stravování, tudíž jsme hodně ušetřili za jídlo. Celkový koncept summer 

campu nebyl špatný, poznala jsem spoustu lidí a jejich kultur z různých koutů světa, zažila s nimi hodně 

hezkých chvil, dozvěděla se mnoho nového. Také jsem měla možnost ostatním studentům představit 

společně s dalšími Čechy svou zemi a poslechnout si něco o ostatních státech. Ale organizace ze strany 

vedení CJCU opravdu za moc nestála a pro příště by bylo lepší ji přizpůsobit věku účastníků a ponechat 

jim trochu více volného času, který mohou využít pro poznávání Taiwanu.    

Ubytování 

Ubytováni jsme byli na kolejích CJCU. Koleje byly rozděleny na pánskou a dámskou část, přičemž 

každý pokoj pojmul čtyři studenty. Každý z pokojů měl také vlastní sociální zařízení včetně sprchy, kde 

ale tekla teplá voda jen v určité časy ráno a večer. Prvním velkým šokem pro nás byla absence veškerých 

lůžkovin (včetně matrace). Jediné, co jsme obdrželi byl (pravděpodobně již použitý) spací pytel. Po 

domluvě s místními studenty, kteří nás měli na starost a byli velice ochotní, jsme ukořistili jisté staré 

„matrace“ (spíše takové silnější karimatky), zbývající dokoupili a náklady rozpočítali mezi všechny 

studenty. Někteří z nás tento problém vyřešili zakoupením hamak, které jsme později využili i při 

cestování, jelikož jsme většinou přespávali venku. Vybavení pro každého studenta zahrnovalo jednu 

palandovou postel (bez lůžkovin), skříň, psací stůl s lampičkou a pro celý pokoj také klimatizaci, kterou 

jsme si mohli ovládat sami.  

Internet   

Celý kampus včetně kolejí má pokrytí univerzitní Wi-Fi. I přesto jsme si všichni zakoupili místní sim 

karty s neomezeným datovým balíčkem, který nás vyšel na 700 Kč. Místní sim karta s daty se opravdu 

vyplatí, vzhledem k tomu, že jsme připojení využívali i pro navigaci a další věci potřebné k cestování 

po Taiwanu. 

Strava 

Stravovat se na Taiwanu lze opravdu jednoduše a levně. Cena za jedno jídlo (ať už snídani, oběd nebo 

večeři) se pohybuje zhruba od 20 do 100 Kč za porci. Naše skupina se většinou stravovala v uličkách 

přilehlých univerzitě, kde byla vždy jistota dobrého místního jídla. Bylo možno se najíst také ve školní 

kantýně, která fungovala na principu bufetového stravování, kdy každý zaplatil to, co si nabral. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o prázdninový provoz, nebyl výběr v kantýně až tak rozmanitý.   

Doprava 

Po Taiwanu jsme se pohybovali pro místní nejběžnějším způsobem dopravy, a to sice skútry. V rámci 

našeho prvního víkendového výletu jsme využili i možnost půjčit si auta, jelikož jsme ujeli opravdu 

dlouhou trasu, která by byla na skútru značně nepohodlná. Další možností, jak cestovat je vlak, 

v blízkosti univerzity se nachází vlaková stanice.  



Finance 

Od vysílající univerzity jsme obdrželi stipendium ve výši 25 000 Kč. Mé celkové náklady na tuto cestu 

včetně deseti dnů ve Vietnamu a sedmi dnů, které jsem strávila před letní školou v Kaohsiungu činily 

zhruba 45 000 Kč. 20 000 Kč jsem tedy financovala z vlastních úspor.  

Závěr 

Tato letní škola pro mě byla prvním výjezdem do zahraničí v rámci studia na UHK. Taiwan se ihned 

stal mým zamilovaným místem a jsem si jistá, že se tam vrátím, vzhledem k tomu, že jsem spoustu krás 

této země ještě nestihla poznat. Příjemně mě překvapila hlavně rozmanitá příroda. Oblíbila jsem si také 

místní kulturu, stravu a obyvatele Taiwanu, kteří jsou milí a vstřícní za každé situace.  

 

Ocenila bych více času na cestovaní a lepší organizaci. Osobně si myslím, že výuka pět dní v týdnu 

opravdu nebyla potřeba, vzhledem k tomu, že se jedná o letní školu, a ne o pobyt na celý semestr. Taktéž 

bych upravila organizaci summer campu. Dále mě mrzelo, že jsme neměli před odletem dostatek 

informací o našem pobytu. Kdybychom například věděli, že nám nebudou na kolejích poskytnuty 

lůžkoviny, byli bychom na to připraveni a předešlo by se zbytečným konfliktům, které ve výsledku 

stejně nic nevyřešily.   

 

I přes určité nedostatky jsem opravdu ráda, že jsem se mohla této letní školy účastnit. Poznala jsem 

spoustu skvělých lidí ať už mezi českými či zahraničními studenty, naučila jsem se pár slovíček čínsky, 

zlepšila si angličtinu a odvezla si skvělou zkušenost a spoustu zážitků. Jsem tedy vděčná vysílající 

univerzitě, a hlavně FIM za podporu, kterou nám v rámci tohoto výjezdu poskytla a určitě každému 

mohu jen doporučit v rámci letní školy vyjet.   


