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1.  Osobní údaje 

Jméno, příjmení: Nikola Burešová 

Obor, ročník: IM2, 1.ročník 

Email: buresnikolka01@email.cz 

Délka pobytu: 3.7 - 1.8 (4 týdny) 

Vysílající VŠ, kontaktní osoba: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Přijímající VŠ, kontaktní osoba: City University of Hong Kong,  

Kontaktní osoba na CityU: Miss PANG Idy  (idy.pang@cityu.edu.hk) 
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2. Příprava k pobytu 

Po vyhlášení soutěže o měsíční letní pobyt na City University of Hong Kong bylo nutné splnit kritéria 

výběrového řízení. 17 studentů bakalářského i magisterského studia z oborů IM i AI bylo tedy 

vybráno na základě prospěchu, počtu kreditů a také motivačního dopisu napsaného v anglickém 

i českém jazyce. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení bylo nutné okamžitě začít zařizovat všechny 

potřebné dokumenty. 

Vízum 

Pro studium v Hong Kongu je nezbytné mít studentské vízum. Pro jeho získání bylo nutné vyplnit 

několika stránkový formulář a zaplatit částku 500 HKD (cca 1 500,-Kč). Poskytnutí a odeslání všech 

potřebných podkladů zařizovala naše univerzita.  

Získání víza by mělo trvat přibližně kolem 4 až 8 týdnů, nicméně tento rok to trvalo o něco déle. I tak 

to pro většinu studentů nebyl problém a jejich víza přišla, i když některým až pár dní před odletem. 

Já jsem byla jedna ze dvou, kterým vízum nestihlo přijít, vzhledem k tomu, že jsme odlítali na výlet 

do Bangkoku o 5 dní dříve než ostatní. Tuto komplikaci nám z větší části pomohla vyřešit jak naše 

univerzita (UHK), tak CityU v Hong Kongu. 

 Očkování 

Do této destinace není povinné žádné očkování. Avšak na doporučení jsem se nechala očkovat 

na břišní tyfus, vzteklinu, meningokok a žloutenku typu A. Všechna očkování mi byla aplikována 

ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v Centrum očkování a cestovní medicíny, kde mě zároveň byl 

vystaven mezinárodní očkovací průkaz. S přístupem lékaře i sester v nemocnici jsem byla naprosto 

spokojená a mohu jen doporučit. Všechny očkování mě vyšly celkem na 3 640,-. Moje pojišťovna 

(VZP) mi přispěla 1 500,- Kč. 

Cestovní pojištění 

Cestovní pojištění jsem si zařizovala u pojišťovny Koopreativa, se kterou máme zkušenosti celá 

rodina. Pojištění splňovalo všechny limity stanovené fakultou plus výhodné pojištění všech léčebných 

výloh v zahraničí a vyšlo na 2 117,- Kč. 

Letenky 

Letenky si každý zařizoval sám podle sebe. My jsme se na cestu vydali ve třech. Vzhledem k tomu, 

že jsme ještě před pobytem v Hong Kongu cestovali do Bangkoku, potřebovali jsme takto 

zkombinovat letenku. Obrátili jsme se proto na pana Bezoušku ze společnosti Action Travel.  

Náš letový plán: 

Let do Bangkoku: Praha->Amsterdam->Hong Kong->Bangkok  poté let do Hong Kongu přímým 

spojením z Bangkoku. 

Let zpět do Prahy: Hong Kong-> Düsseldorf->Praha. 

Letěli jsme se společností Czech Airlines a Cathay Pacific Airwas. Letenka nás vyšla celkem na 17 139,-

(550,- Kč z této částky bylo pojištění storna).  

 

 

 



3. Průběh studia 

Letní škola trvala 4 týdny. Účastnili se jí studenti z České republiky, Taiwanu, Francie, Jižní Koreje 

a Číny. Do školy jsme chodili každý den. Ranní výuka probíhala od 9:15 do 12:00 hodin a odpolední 

od 13:30 do 16:30 hodin.  

Na začátku programu jsme se rozdělili do 14 skupin po 4-5 členech, každý student z jiné země. Celá 

výuka a komunikace ve skupinách probíhala v anglickém jazyce.  

V první části výuky jsme měli za úkol sestavit a naprogramovat robotické auto. Součástí toho bylo 

i navrhnutí designu našeho auta a poté jeho 3D tisk přímo v laboratoři univerzity.  

Druhá část už byla spíše programovací. Dostali jsme manuály, jak k programování Bluetooth modulu 

tak k programování v Android studiu, kde jsme vyvíjeli aplikaci, skrze kterou půjde ovládat naše auto. 

Vzhledem k tomu, že v programování androidu jsem začátečník, byla to pro mě další nová zkušenost. 

Dva dny výuky pak byly věnovány exkurzím do Cyberportu a  Science Parku. Také jsme měli možnost 

slyšet přednášky úspěšných studentů a zúčastnit se výuky cizích jazyků, které měli na starost studenti 

jednotlivých zemí letní školy. 

Na závěr výuky jsme vypracovali závěrečnou zprávu a každá skupina si připravila prezentaci, která 

trvala 20-25 minut. Prezentace obsahovala shrnutí toho, co jsme se v uplynulých 4 týdnech naučili 

a zažili v Hong Kongu.  

4. Ubytování, strava, doprava 

Ubytování 

Ubytování bylo kompletně hrazené a zařízené v univerzitním kampusu na kolejích partnerské 

univerzity CityU. Koleje od školy byly vzdáleny cca 5-10 minut pěšky. V kampusu je 11 budov 

se 12 patry. Na střeše budovy je prádelna, kterou lze kdykoliv využívat. Praní stálo 5HKD (15 Kč) 

a sušení 4 minuty za 1 HKD (3 Kč). Do budovy kolejí se vstupovalo pomocí čipové karty, stejně tak 

do jednotlivých pokojů. 

Pokoje na kolejích jsme sdíleli s místními studenty a v každém pokoji byli 2 lidé. Pokoj byl vybavený 

postelí, stolem, židlí, skříní a klimatizací. Za klimatizaci je však nutné si zaplatit. Vzhledem k tomu, 

že moje spolubydlící zde bydlela již 2 roky, pokoj byl zabydlený a útulný. O sociální zařízení jsme 

se dělili mezi 2 pokoji (4 lidmi) a každé úterý zde probíhal úklid. V ceně ubytování není zahrnuto 

prostěradlo, peřina a polštář. Ty jsou nabízeny za 500 HKD (1 500,-Kč), což se podle mého nevyplatí. 

Prostěradlo a deku jsem si vezla z domu a polštář jsem koupila v nedalekém obchodním domě IKEA.  

Na každém patře je společenská místnost, kde je vybavená kuchyňka a lednička. Naše kuchyň však 

nebyla jedna z nejvoňavějších ani nejčistších. Do lednice si mohl dát jídlo kdokoliv, avšak bylo nutné 

počítat s tím, že ho tam pak už nemusíte najít, mně osobně se tam neztratilo nic. 

Po celé univerzitě a ve společenské místnosti nebyl problém s Wi-fi. Bylo možné využít připojení 

místní univerzity nebo Eduroam. Na pokojích už to však bylo horší. Byla zde pouze možnost připojit 

se pomocí síťového kabelu. Moje spolubydlící měla zakoupený router, takže jsem se mohla pomocí 

něj připojit na wi-fi. 

 



Strava 

Se stravou jsem zde měla trochu problém. Čínská kuchyně je zcela odlišná oproti české kuchyni, jak 

po stránce chuťové, tak po stránce obsahové. Pod pojmem maso jsme často dostávali kosti, křupky, 

či něco neurčitého. Když jsme však hledali a zvykli si na jinou chuť jídel, vždy se dalo něco vybrat.  

Nejvíce jsme se stravovali ve školních kantýnách. V univerzitních budovách jsou tři kantýny plus jedna 

přímo u kolejí. Dají se zde zakoupit snídaně, obědy i večeře za celkem rozumnou cenu. Blízko 

u univerzity je obchodní centrum, kde se nachází různé restaurace a taky supermarket.  

Na večeři jsme často jezdili do města. Chodili jsme na sushi, které bylo výrazně levnější než v ČR, 

využívali jsme i fast foodů (které byly na každém rohu) a místních restaurací, v těch však už byly ceny 

vyšší.  

Doprava 

Po Hong Kongu jsme se přepravovali převážně metrem, dalo se jím dojet téměř kamkoliv. Do oblastí, 

kde nebylo zavedeno metro, jsme využili autobusové dopravy, popřípadě taxi služby. Té jsme 

využívali především v pozdních hodinách, když už nejezdilo metro.  

Doprava metrem je jednoduchá, lze se v ní krásně vyznat a zastávky jsou téměř všude. Doporučuji 

si co nejdříve zařídit Octopus kartu, pomocí které lze platit nejen dopravu, ale i jídlo ve školních 

kantýnách, v obchodech a zaplatíte s ní již zmiňovanou klimatizaci a prádelnu. 

Zábava a cestování po Hong Kongu 

V Hong Kongu je spousta krásných a zajímavých míst. Bohužel jsme neměli dostatek času navštívit 

všechny. Místa, která jsme měli možnost navštívit, byla prostě úžasná. Vyšplhali jsme například 

na Lion Rock a vyjeli na Victoria Peak, kde byl nádherný výhled. Jeli jsme trajektem na Ostrov Cheung 

Chau, kde jsme se koupali na pláži. Navštívili jsme Victoria Harbour, který byl v noci dokonale 

osvětlený. Zkusili jsme restauraci Tim Ho Wan, která má michelinskou hvězdu. Poprvé v životě jsem 

se podívala na koňské dostihy, a to přímo ve městě mezi mrakodrapy. Poslední víkend jsme jeli do 

proslulého Macaa, kde jsme vyzkoušeli kasino a podívali se po místních památkách. Také jsme několik 

večerů strávili na nejživější ulici Lan Kwai Fong. Na výlety jsme vyráželi se skupinkou Čechů, 

ale i s některými zahraničními studenty, se kterými jsme se velmi spřátelili. 

5. Finanční náklady 

Moje celkové náklady, když nepočítám Bangkok a potřebné věci, které jsem si nakupovala před 

odletem, vyšly přibližně na 45 000,- Kč. 

Z větší části pokrylo tyto náklady stipendium od univerzity a na další mě finančně podpořili rodiče. 

Víza: 1 500,- 

Očkování: 3 640,- 

Pojištění: 2  117,- 

Letenka: 17 139,- 

Výdaje v  Hong Kongu: 20 000,- 



6. Hodnocení pobytu  

Celou letní školu hodnotím velmi kladně. Obsah výuky byl pro mě velmi zajímavý. Vyzkoušela jsem 

zde základy Androidu, viděla jsem na vlastní oči 3D tisk a také jsem poprvé v životě pájela.   

Velkým přínosem pro mě bylo také zlepšení anglického jazyka. Zprvu jsem se mluvit bála, 

ale ve skupinách, které byly mezinárodní, mi nic jiného nezbývalo. A tak i já jsem se rozmluvila a poté 

jsme neměli problém se mezi sebou i ostatními domluvit.  

Byla jsem velmi ráda, že jsem měla možnost poznat novou kulturu a především nové, skvělé lidi 

z různých zemí. Nejvíce času jsme zde trávili se skupinkou sedmi lidí z FIM, se kterými jsme se velmi 

skamarádili a hlavně i díky nim mám nezapomenutelné zážitky na celý život. ☺  

Chtěla bych poděkovat především naší Univerzitě a fakultě i CityU za tuto skvělou příležitost. Celkově 

bych letní školu doporučila všem studentům FIM.  


