Letní škola – City University of Hong Kong
Osobní údaje:
Jméno, příjmení: Petr Stehlík
Email: petr.stehlik42@seznam.cz
Obor, ročník: IM3, 2 ročník
Délka pobytu: 1 měsíc (27. 6. – 1.8.)
Kontaktní osoba vysílací VŠ: Mgr. Dagmar El-Hmoudová
Kontaktní osoba přijímací VŠ: Miss Pang Idy

Příprava k pobytu
Očkování
Do této oblasti je doporučené očkování na břišní tyfus, žloutenku typu B a vzteklinu. Na všechny tyto
očkování jsem byl včas objednán v očkovacím centru v Pardubicích a celkově se částka pohybovala
kolem 3 500 Kč, z čehož mi pojišťovna (VOZP) vyplatila 500 Kč.

Studium na přijímací škole
Studium probíhalo v anglickém jazyce od pondělí do pátku každý den od 9:15 do 12:00 a poté od 13:30
do 16:30. Studium bylo rozděleno do dvou částí. První část byla zaměřena na konstrukci robotického
auta a společně s tím navrhování a modelování jeho krytu. Další část byla o programování části Arduino
a Android studio, kde jsme zajistili veškeré pohyby našeho robotického auta. Každé úterý jsme byli na
exkurzi. První týden jsme zavítali do Cyberportu, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí o vývoji. Na
projektu jsme pracovali ve čtyřech až pěti členných skupinách.
Hodnocení probíhalo každý den ve formě reportů z kolektivní práce za celý den. Na konci dne jsme
sepsali, co vše jsme za ten daný den udělali a tím jsme byli ohodnoceni, zda jsme splnili danou práci.
Na konci celého studia probíhala prezentace, kde jsme museli v anglickém jazyce prezentovat vše, co
jsme se naučili na této letní škole.

Ubytování
Ubytování bylo zařízeno univerzitou. Byli jsme ubytování ve školní residenci, kde je přibližně 11 budov
pro studenty. Do každé budovy je možný přístup pouze s platnou kartou. Každé dva pokoje mají
společnou koupelnu a záchod. Já osobně jsem měl spolubydlícího z Taiwanu a vycházel jsem s ním ve
všech ohledech. Ve druhém pokoji byli dva studenti z Číny a žádný konflikt s nimi neproběhl. V pokoji
bylo všechno potřebné vybavení a klimatizace, která byla placená. Ubytování na těchto kolejích stojí
přibližně 1 500HKD (asi 4 500 Kč), které bylo hrazeno místní univerzitou.

Strava
V celém areálu bylo spoustu možností, kam zajít na jídlo. Školní kantýny, kde byla evropská, americká
i asijská jídla. Snídaně stály přibližně od 15HKD (asi 45 Kč). Obědy a večere od 25 do 50 HKD
(asi 80 – 150 Kč). Cenově nejlevnější vyšel asi nákup sushi ve stanici metra, kde jsme se najedli skvěle

za 30HKD (asi 90 Kč). Stravování mimo univerzitu vyšlo mnohem dráže a to v přepočtu asi od 40 do
80 HKD (asi 120 - 250 Kč) v levnějších restauracích.

Doprava
Nejčastějším typem dopravy je metro, které je vcelku levné. Cena metra byla přibližně od 4,5 do 15
HKD (asi 10 - 45 Kč). Metro se platí pomocí karty Octopus, což je něco podobného jako Opencard.
Dalším typem dopravy byly taxíky, které stály přibližně 130 HKD (400 Kč) za 10 km. Jezdí zde i
autobusy, ale ty jsme tolik nevyužívali. V autobuse se platí pouze jednou a nezáleží na tom, kam přesně
jedete.

Internet
Ve škole bylo všude pokrytí sítě Wi-Fi eduoram a také jejich zdejší síť Wi-Fi, ke které jsme se mohli
přihlásit poté, co jsme dostali ID card a byli oficiálně zapsáni. Na koleji jsem měl přístup k Wi-Fi mého
spolubydlícího, a také přístup k vlastnímu internetu. Také jsme si koupili sim kartu, která nás stála
přibližně 90 HKD (270 Kč) na 28 dní a 6 GB internetu. Na každém patře byla místnost s Wi-Fi a také
počítačová místnost.

Brigáda a práce
Tyto informace jsem nezjišťoval.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění nám bylo doporučeno si sjednat u nás a nenechávat to na přijímací VŠ. Pojištění mě
celkově vyšlo asi na 3 000 Kč u ERV Evropské pojišťovny

Finanční podpora
Náklady
Od školy nám bylo poskytnuto stipendium v podobě 32 000 Kč. Zbytek nákladů jsem pokryl ze svého
a z části i pomocí od rodičů. Celkové náklady za Hong Kong mě vyšly přibližně na 45 000 Kč, ale musel
jsem zde už započítat náklady spojené s cestou do Thajska.
Po letní škole v Hong Kongu jsem se ještě vydal na cestu po Thajsko, kde jsem navštívil ostrov Phi Phi,
Ko Chang a hlavní město Bangkok.
Náklady na přípravu: 30 000 Kč
- letenka 20 000 Kč
- očkování 3 000 Kč
- pojištění 3 000 Kč
- vízum 1 500 Kč
- nákup věcí s sebou 2 500 Kč

Život v Hong Kongu: 15 000 Kč
- strava 9 000 Kč
- sim karta 300
- doprava 2 000 Kč
- ostatní 4 000 + Kč

Thajsko: 20 000 Kč

Celkové zkušenosti
Letní školu můžu každému vřele doporučit. Byl to neuvěřitelný zážitek spolupracovat s lidmi jiné
národnosti v anglickém jazyce a domluvit se na funkčním rozhodnutí. Za pouhý měsíc jsem se naučil a
viděl spoustu věcí, na které nikdy nezapomenu. Je to perfektní způsob, jak si zlepšit angličtinu a naučit
se spolupracovat v týmu plném cizinců.

Návrhy na zlepšení
S organizací jsem byl nadmíru spokojen. Byl jsem překvapen aplikací, která byla vytvořena studenty
z minulých ročníků, která poskytne veškeré informace.

