
   
 
 

Příloha B 

Osnova zprávy studenta  

 

 

1.  Osobní údaje  

- jméno: Jindřich Dědek 

- kontakt: dedekji1@uhk.cz 

- délka pobytu: 1 měsíc 

- místo: City University of Hong Kong 

- kontaktní osoba na vysílající VŠ: Monika Hebková – monika.hebkova@uhk.cz 

- kontaktní osoba na přijímající VŠ: Idy Pang 

 

2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

- jazyk výuky na přijímací VŠ: Angličtina 

- způsob a systém výuky na přijímací VŠ: Výuka probíhá denně 9:30 – 16:30. Výuka probíhá 

samostudiem, resp. každá skupina pracuje na svém projektu, do toho učitel přednáší 

doporučené postupy. Skupinu tvoří tři studenti vždy jiné národnosti. Každá skupina 

pracuje na projektu samostatně. Dělba práce ve skupina závisí čistě na každé skupině. 

- systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek): Zkoušky jako takové nebyly, konečné 

známky se skládaly z celkové práce v kurzu. 

- očkování: Vzhledem k tomu, že jsem již v minulém roce absolvoval letní školu na Taiwanu i 

semestrální studium na Taiwanu, měl jsem již všechny doporučené očkování od fakultní 

nemocnice. S očkováním je nutné začít včas, neboť některé se dává i na tři dávky, vždy po 

týdnu. Proto byly minulý rok náklady na očkování vcelku vysoké, cca 7000Kč. Letos jsem 

volil pouze doočkování v celkové výši cca 2000Kč. 

 

3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 

- typ ubytování: Ubytováni jsme byli na kolejích univerzity. 

- kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování: Ubytování bylo poskytnuto od univerzity. 

- cena ubytování (za měsíc v USD): Zdarma. 

- zda existuje možnost stravovat se v menze: Ano, byl to nejčastější způsob stravování. 

Univerzita má tři menzy, které jsou otevřeny celý den. 

- jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování: Je levnější. 

- jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ: Doprava samozřejmě letecky. Volil jsem zpáteční 

letenku z Prahy přes Dubaj s Emirates Airlines. 

- cena dopravy (odkud-kam, cena v USD za jednosměrnou/obousměrnou jízdenku): Zpáteční 

letenka vyšla na necelých 16 000 Kč s přestupem v Dubaji. 

- kde (a za jakých podmínek) je přístup na počítač a internet na přijímající VŠ: Všude po škole i 

kolejích je dostupná Wi-Fi. Na kolejích je ev. i zásuvka na kabel. Počítače jsou pouze 

v laboratořích.  
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- podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty: Nevím, nezjišťoval jsem. Na náš typ víza 

není možné legálně pracovat. 

- zdravotní pojištění – zda uznává přijímající VŠ české cestovní zdravotní pojištění, kde je 

nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění: Volil jsem cestovní pojištění ke kreditní kartě od své 

banky. Pro mé potřeby vyhovovalo.  

 

4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

- celkové náklady na studijní pobyt (průměrná částka za měsíc v USD): Odhaduji, že mé celkové 

náklady se mohly vyšplhat na nějakých 50 000,- vč. letenky. Hong Kong je drahá destinace 

a já se nijak znatelně neomezoval. 

- v jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových nákladů: Stipendium 

od školy bylo 25 000 Kč, což myslím, dokáže pokrýt tak polovinu nákladů na měsíční pobyt 

v Hong Kongu. Záleží na osobním stylu života každého. 

- jiné zdroje financování studijního pobytu (např. výběr: grant od jiné organizace/nadace, finanční 

podpora od rodičů, vlastní úspory, půjčka, práce/brigády v průběhu pobytu, jiné): Zbytek pobytu 

jsem financoval z ušetřených peněz z práce a brigád. 

- zda se platí na přijímající VŠ nějaký druh poplatků (jaké a v jaké výši): Na přijímací VŠ nebylo 

nutné platit žádné poplatky. 

- celkové hodnocení pobytu: Pobyt byl super a každému bych ho doporučil. Rozhodně i během 

měsíčního pobytu lze najít čas na poznávání krás Hong Kongu. Myslím, že největší 

výhodou pro většinu zúčastněných byla možnost vycestování do Asie se školním 

stipendiem bez nutnosti prodlužovat studium na UHK, neboť letní škola byla mimo 

semestr. V neposlední řadě letní škola v Hong Kongu nabízí pestrý a zajímavý program šitý 

na míru pro studenty IT. 

 

 

 

 

 

 


