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Příprava před odletem
Vízum
V rámci letní školy nebylo potřeba vízum zařizovat. Po příletu automaticky obdržíte vízum na
90 dní.
Očkování
Očkování jsem si dala žloutenku typu A a břišní tyfus. Žloutenku B jsem již měla. Očkovat
jsem se nechala v Praze v Centru cestovní medicíny za cca 2 300 Kč.
Letenka
Letenku nám zařídil pan Bezouška ze společnosti Appia Travel. Letenka byla z Praha – Dubai
– Hong Kong – Vietnam – Taiwan – Dubai – Praha. Všechny lety dohromady stály 26 000 Kč.
Cestovní pojištění
Založila jsem si účet u Fio banky, která nabízí cestovní pojištění za 75 Kč měsíčně. Pokrývá
veškeré školou určené limity kromě jednoho, ale stačí podepsat před odletem potvrzení, že to
berete na vědomí.
Studium na CJCU
Studium bylo rozdělené do dvou částí – Summer school a Summer camp. Summer school
pokrývala tři týdny pobytu, Summer camp pak poslední týden.
Summer school
Na Summer school jsme měli 2 předměty – Information technology with practice a Introduction
to interaction design. Výuka byla každý den od 9 do 16 s tím, že od 12.00 do 13.20 byla pauza
na oběd. V předmětu Information technology with practice jsme pracovali na počítači
s programem QGIS, ve kterém jsme vytvářeli mapu s různými daty. V rámci tohoto předmětu
jsme byli navštívit meteorologickou stanici v Tainanu. Výuka byla občas lehce zmatenější
vzhledem k tomu, že tento předmět učili 2 vyučující a každý měl jiné požadavky, ale nakonec
jsme se vždy dopracovali k výsledku. Druhý předmět Introduction to interaction design byl
zaměřen na programování s Arduinem. Postupovalo so od nejlehčího po nejtěžší, a tak jsme
postupně mohli vždy navazovat na přechozí znalosti. Výsledkem bylo vytvoření stolní
lampičky, která svítila pomocí Arduina. Tu jsme si mohli ponechat na památku.
Summer Camp
Poslední týden pobytu se konal Summer camp, na který přijelo mnoho studentů z jiných zemí.
Museli jsme se však vystěhovat z našich pokojů a přestěhovat se do jiných, abychom byli
ubytovaní se členy našeho mezinárodního týmu. Naplánovaný program byl velice intenzivní,

jelikož jsme měli naplánovaný celý den zhruba od 7, kdy nás přišli leadeři vzbudit a vzít nám
klíče od pokojů, do 21 hodin, kdy nám klíče na noc vrátili a zkontrolovali, zda jsme na
pokojích.. V rámci programu jsme měli spolupracovat v týmech na různých úkolech (vytvořit
motto týmu, projekt nebo vytvořit 2 z vylosovaných disciplín – my měli Dancing a Dancing
along a museli jsme tedy vytvořit taneční vystoupení.) Součástí programu byly také exkurze do
různých firem v Tainanu a Kaohsiungu. Nejlepší na tomto Summer campu bylo seznámení se
s novými mezinárodními studenty. V rámci Summer campu jsme také měli zajištěnou stravu.
Velkým mínusem však byl nedostatek volného času, jelikož ten jsme již neměli žádný, nikam
jsme sami nemohli, a tak další cestování po Taiwanu už bohužel nebylo možné.
Ubytování
Ubytování bylo zajištěno na kolejích v kampusu. Jeden pokoj byl pro 4 osoby. Obsahoval 4
patrové postele, stůl, skříň, klimatizaci a koupelnu. Veškeré lůžkoviny měly být zajištěné, ale
nebyly. V den příjezdu jsme zjistili, že na patrové posteli není žádná matrace a žádné lůžkoviny.
Nakonec jsme dostali spacáky. Po dalším zdlouhavém vyjednávání jsme dostali alespoň silnější
karimatky.
Strava
V kampusu byla většina stravovacích míst zavřena, ale vedle kampusu se nachází ulice, kde již
bylo všeho dostatek a každý si zde určitě vybere.
Doprava
Univerzita zajišťovala autobus pro přepravu z letiště do kampusu. Já a kamarádky jsme se ale
kvůli pozdnímu příletu na Taiwan musely dopravit do kampusu samy. Byly nám poskytnuty
užitečné informace a po příjezdu na stanici u kampusu na nás čekala místní studentka, která nás
dovedla

ke

kolejím.

Během Taiwanu jsme všichni měli vypůjčené skútry, se kterými se dopravíte kamkoliv.
Finance
Univerzita Hradec Králové poskytla stipendium ve výši 25 000 Kč, které pokrylo veškeré
výdaje na Taiwanu a část letenky. Pobyt na Taiwanu včetně letenky vyšel zhruba na 40 000 Kč.
Závěr
Taiwan je nádherná země a je jenom škoda, že jsme zde nemohli být déle na procestování
dalších krásných míst. I přes různé nedostatky z hlediska místní organizace, byla to skvělá
zkušenost a jsem ráda, že jsem měla tu možnost se na Taiwan podívat a také poznat spoustu
skvělých lidí.

