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1. Osobní údaje: 

Jméno: Lukáš Smetana 

Email: lukas.smetana.ls@gmail.com 

Telefon: +420 602 529 791 

Obor: IM2 

Délka pobytu: 3.7.- 31.7. 2017 

Vysílající VŠ: Univerzitra Hradec Králové, Fakulta Informatiky a Managementu 

 kontakt: Monika Hebková - monika.hebkova@uhk.cz 

Přijímací VŠ: City University of Hong Kong 

 kontakt: isidy@cityu.edu.hk 

 

      2. Příprava před pobytem: 

Výběrové řízení na letní školu v Hong Kongu pro rok 2017 probělo na konci února 2017. 
Vybraní uchazeči se sešli na prvni informativní schůzce, kde se potvrdil zájem o účast. Dostali 
jsme informace ohledně přihlášky, vše bylo v pořádku, manual na vyplnění přihlášky 
přehledny a nevyskytl se žádný problém. V následujících týdnech chodily různé inormace 
většinou od Paní Hebkové např ohledně možnosti peřin a polštářů na koleji. Tuto možnost 
jsem nevyužil a nedoporučuji využít ani budoucím účasntíkům, dvě zastávky metra od školy 
se nachází Ikea kde můžete tyto věci koupit a ušetříte tak místo v zavazadle, cenově to výjde 
dost podobně.  

 



Očkování 

Před odletem jsem si zařizoval i očkování, ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Protože 
jsem po pobytu v Hong Kongu plánoval navštívit i Vietnam nechal jsem se očkovat proti 
žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, vzteklině a meningokokovi.  

Letenky 

Letenky jsme řešily přes známého, bývalého studenta FIM pana Bezoušku, který nam zajistil 
velmi levné letenky. Praha-Dusseldorf-Hong Kong a zpateční Hong Kong-Hanoi-Hočiminovo 
město-Hong Kong- Amsterdam - Praha. 

Cestovní pojštění 

Cestovní pojištění jsem si zařídil v rámci svého bankovního účtu u UniCredit. 

Víza 

Myslím, že se hodí ještě říct, že byla lehčí komplikace s doručením studijních víz  do Hong 
Kongu. Přišli opravdu na poslední chvíli, proto doporučuji začít s přihláškou a žádostí o víza 
co nejdříve. Několik studentů nestihlo víza přijmout v ČR proto si je nechali poslat na školu 
do Hong Kongu, tam si je vyzvedli, vystoupili ze země do Macau-sousední město. A při cestě 
zpět na hranici si nechali víza zvalidovat.  

 

   3. Průběh letní školy 

Ubytování 

Na kolejích CityU, ty jsou spojeny s areálem University. Do učebny kde probíhala výuka to 
bylo cca 5 minut pěšky. Studenti letní školy byli rozmístěni různě po budovách až na vyjímky 
jsme všichni sdlíleli pokoje s jinými studenty. Pokoje jsou dvoulůžkové se společnou sprchou 
a záchodem. Pokoj je přiměřeně velký vybavený postelí s matrací, skříní, stolem a žídli. 
Internet je dostupný na každém pokoji po přihlášní přes školní systém. Veřejná Wifi na pokoj 
nedosáhne. Na pokoji je placená klimatizace. Náklady jsem v mém případě sdílel s mým 
spolubydlícím. Výjde to zhruba na 4HKD na noc, ale záleží na jaký výkon je klimatizace 
zapnutá.  

Stravování 

V arálu se nachází několik menších či větších kantýn a bufetů, dokonce i jedna restaurace. 
Seznam s lokalizací najdete v aplikaci CityU. Jídlo ve školních kantýných je ze 70% asijské, 
seženete tu ale i pizzu, kebab nebo testoviny v zapadnim stylu. Často jsme také navštěvovali 
blízký obchodní dům Festival Walk, kde se nachází například Mc Donald nebo náš oblíbený 
Pepper Lunch.  

Studium 

Naše letní škola byla zaměřená na programming for robotic cars, oproti roku 2016 bylo tedy 
zaměření trošku odlišné. Celé 4 týdny byl na hodinu naplánovány. Byli jsme rozděleni do 
skupin po 4-5 lidech s dalšími studenty letní školy. Každá skupina měla za úkol za 4 týdny 



dokončit projekt robotického auta ovládaného přes mobilní aplikaci. První týden byl zaměřen 
na HW a 3D tisk. Druhy týden jsme se seznamovali s Arduinem a propojením Arduina s 
Bluetooth. Závěrečné dva týdny byli zaměřené na Java programing v Android Studiu a 
vytvoření vlastní aplikace.  

Do studijní části také spadali dvě "industry" návštěvy. První byla do Cyberportu - velké 
středisko kde se to hemží zahraničními IT firmami. Druhá návštěva byla do Science Parku. 
Přímo ve škole pro nás také byli zorganizovány dvě prezentace se zajímavými osobnostmi.  

Cestování při škole 

V rozvrhu bylo několik volných dní + víkendy, což pro nás znamenalo poměrně hodně 
prostoru pro poznávání Hong Kongu. Tým studentů z domovské university pro nás také 
připravil několik společných výletů.  

Internet 

Na celé škole je dobré pokrytí veřejných školních sítí. Pro pohyb mimo universitu nám 
kordinátoři z university pomohli zařídit sim karty s měsíčním tarifem na 6GB dat za 80 HKD. 
Tuto možnost doporučuji využít.  

Doprava 

Doprava v HK je opravdu vychytaná. Síť metra vás dopraví téměř kamkoliv navíc za poměrně 
nízké ceny. V metru jsme se rychle zorientovlali a využívali jsme ho pro 90% našich cest. 
Jediný nevýhoda metra je, že poslední vlaky jedou okolo půnloci a tak jsme při našich častých 
radovánkách na Lan Kwai Fong museli využít taxík, který je ale v rámci možnosti taky 
poměrně levný. Pro pohyb v metru jsme si zařídili occtopus card, tu doporučuji zařídit ihned 
po příletu na letišti. 

  

   4. Finanční náklady  

Náklady 

Letenky - cca 16000 Kč. 

Náklady na stravování, cestování a zážátiky v Hong Kongu - cca 25000 kč 

Očkování - cca 4500 kč 

Stipendium poskytnuté od školy - 32 000 Kč 

K této části je potřeba dodat, že náklady na stravování a cestování mohou být výrazně nižší. 
Já s mojí skupinou jsme se rozhodli si měsíc zde úžít a investovat do toho i část svých peněz, 
proto byli finální náklady vyšší než by se očekávalo.  

  5. Záverečné zhodnocení 

Letní škola v Hong Kongu je neuvěřitelný zážitek, který nejde popsat v tomto reportu. 
Studium bylo velmi přínosné, naučil jsem se programovat v android studiu, spolupracovat v 
multikuturním týmu, pochopil pracovní a studijní rozdíli, které východní narody mají. Zlepšil 



sem angličtinu, díky tomu, že jsem přes den mluvil pouze s mými asijskými kolegy. Kromě 
toho jsem zažil skvělou kulturu, kterou Hong Kong přináší. Tento pobyt bych doporučil všem 
studentům bez rozdílu z jakého studijního "backgroundu" pocházejí. 

Děkuji Fakultě Informatiky a Managementu za možnost účastnit se tohoto skvělého 
programu. A mým kamarádům ze školy, za skvěle strávený měsíc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


