Letní škola City University of Hong Kong
1. Osobní údaje
Michal Černý
Student UHK – Fakulta informatiky a managementu
Obor Aplikovaná informatika (AI-3)


Délka pobytu
Do Hong Kongu jsme přilétali 27.6., škola začínala 3.7. a vysokoškolské koleje jsme opouštěli
1.8. 2016, celkem tedy 36 dní (délka studia byla 29 dní).



Kontaktní osoba na vysílající VŠ
Mgr. Dagmar El-Hmoudová



Kontaktní osoba na přijímající VŠ
Miss Pang Idy

2. Příprava pobytu, studium na přijímající škole


Jazyk výuky na přijímající VŠ
Výuka probíhala v anglickém jazyce



Způsob a systém výuky na přijímající VŠ
Výuka probíhala pravidelnou docházkou, každý den v dopoledním bloku od 9:15 do 12:00 a
odpoledním bloku od 13:30 do 16:30. Celková doba studia byla rozdělena na 3 části. První
týden probíhala výuka pájení součástek na elektrický obvod a tvorba modelu v 3D programu
DesignSpark. V druhém týdnu jsme se naučili, jak naprogramovat Arduino (procesor, který
ovládal model). Ve zbylých dvou týdnech jsme se naučili, jak vytvořit aplikaci v Android
studiu, abychom mohli ovládat předem vytvořený model.



Systém hodnocení práce studentů (typ zkoušek)
Každý den byly kontrolovány reporty, ve kterých jsme měli za úkol sepsat, co jsme se za ten
den naučili. Celkové hodnocení probíhalo na základě vytvoření funkčního modelu a funkční
aplikace a následné prezentaci našeho projektu.

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní


Ubytování
Ubytovaní jsme byli na vysokoškolských kolejích přijímající univerzity (CityU), která nám
zároveň proplatila náklady na ubytování, kromě klimatizace. Pokoje jsou dvoulůžkové, vždy
dva se společnou koupelnou. Kuchyňka je společná pro celé parto ve společenské místnosti.
Koleje jsou vzdálené přibližně 5-10 minut chůze od školy, což pro nás byla velká výhoda.



Strava
V prostorách univerzity, kolejí a kampusu bylo hned několik možností, kde se stravovat. V
prostorách kolejí se dají sehnat typická Hong Kongská jídla (polévky s celým kusem masa, rýže
s masem atd.) za ceny od 20 HKD do 40 HKD (přibližné 60 - 120 Kč). V menzách v kampusu
a ve škole se dala sehnat i evropská jídla (špagety, pizza, burger atd.), avšak byla o něco dražší,
přibližně 30 - 60 HKD (90 - 180 Kč). Při objednávce jídla záleželo i na tom, jaké jídlo jsme si
objednávali. U některých bylo pití zdarma, u některých se muselo doplácet (v jedné menze jsme
měli jídlo s pitím za jednu cenu, v jiné jsme to samé měli za jinou cenu).
Co se týče stravování mimo univerzitu tak nebyl problém se dobře najíst za přijatelné částky.
V nedalekém nákupním centru (cca 10 minut cesty z kolejí) byly restaurace, kde vařili dobrá

jídla. Nejčastěji jsme tam chodili na "No Beef, No Life", což bylo vepřové s rýží na rozpálené
pánvičce, takže ještě když jsme seděli u stolu, tak se nám maso smažilo. V krajních nouzích byl
hned vedle McDonald. Samozřejmě jsme zkoušeli i místní speciality, jako například Dim Sum
ve vyhlášené Michelinské restauraci nedaleko od univerzity.


Doprava
Způsobů dopravy bylo několik. Nejobvyklejšími dopravními prostředky ve městě je metro,
dvoupatrový autobus, taxi, tramvaj.
Nejčastěji jsme využívali metro, kterým jsme se během krátkého času byli schopni přepravit na
druhou stranu města. Cena jízdenek se pohybovala od 4 HKD do 17 HKD (13 – 51 Kč) v
závislosti na ujeté vzdálenosti, případně jestli cesta byla pod řekou.
Jako další pro nás nejpoužívanější dopravní prostředek bylo taxi. Cena se hodně různila.
Záleželo na řidiči. Spousta z nich nechtěli vozit na taxametr, ale na stanovenou částku. Většinou
jsme však jeli za částku kolem 80 - 130 HKD (240 – 390 Kč) za celé taxi (opět v závislosti na
ujeté vzdálenosti).
Párkrát jsme k dopravě použili i autobusy (v místech, kam nejezdilo metro). Cena za autobus
se různí, podle linky autobusu. Ceny se pohybovaly od 6 do 18 HKD (18 – 54 Kč). Výhodou
bylo, že autobus stačilo zaplatit při nástupu a nezáleželo na ujeté vzdálenosti.
Tramvaj jsme bohužel nevyužili ani jednou, protože jezdili pouze v centru a tam jsme spíše
chodili pěšky.



Ostatní
Velkou výhodou v Hong Kongu je Octopus card. Je to karta, na kterou jsme si nabili peníze a
z těch jsme mohli platit v podstatě vše. Od metra, autobusu, přes útratu v obchodě, dokonce i
jídlo ve většině restaurací.

4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti


V jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora na pokrytí celkových nákladů
Od univerzity jsme dostali stipendium ve výši 32 000 Kč, za které jsem vděčný, jelikož pokrylo
velkou část mých nákladů.
Výdaje:
Letenka - 22 000 Kč
Očkování - 4 500 Kč
Pojištění - 2 600 Kč
Vyřízení pasu - 600 Kč
Poplatek za vízum - 1 600 Kč
Nákup věcí s sebou - 2 000 Kč
Hong Kongská SIM karta - 300 Kč
Stravování - 300+ Kč denně = 10 800+ Kč
Doprava - 2 500 Kč
Ostatní - 3 000+ Kč (výlety apod.)
Celkem - 49 900 Kč
+ 17 dní cestování po Thajsku realizovaných až po skončení letní školy – cca 22 000 Kč



Ostatní finanční zdroje
Velkou finanční podporu jsem obdržel i od své rodiny a ze svých vlastní příjmů.



Celkové hodnocení pobytu

Možnost vycestovat na letní školu hodnotím jako perfektní životní zkušenost, při které jsem se
nejen naučil spoustu nových věcí, ale zároveň jsem poznal úplně rozdílný životní styl a kulturu
v jiné části světa. Zároveň jsem také navázal spoustu nových kontaktů a získal hodně nových
přátel.
Chtěl bych tímto poděkovat naší univerzitě a fakultě, za tuto úžasnou příležitost.
Mnohokrát děkuji.
Michal Černý

