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1. Základní údaje 
1.1. Osobní údaje 

• Václav Kňourek (vaclav@knourek.com) 

• Vysílající škola: Univerzita Hradec Králové, Informační management (IM23) 

1.2. Předmět pobytu 

• Název výjezdu: Letní škola Hong Kong 

• Přijímající škola: City University of Hong Kong, Department of Electronic Engineering 

1.3. Délka pobytu 

• 26. 6. 2018 – 11. 8. 2018 

• Před studiem jsme se vydali na týdenní cestování po Filipínách, po studiu ještě krátká 

návštěva Dubaje 

1.4. Délka studia 

• 6. 7. 2018 – 9. 8. 2018 

• Samotná doba studia a spojených interakcí na City U 

2. Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

2.1. Vízum 

Nejdůležitějším bodem bylo ihned po prohlášení, že se závazně chceme zúčastnit letní školy, 

vyplnit potřebné podklady pro žádost o vydání studentského víza. Je třeba tyto dokumenty 

řádně vyplnit. Tento proces totiž trvá několik měsíců a je důležité tak učinit co nejdříve. 

V průběhu tohoto procesu je stržen z účtu poplatek za vyhotovení víza (přibližně 1250,- Kč) a 

následně, když je vše úspěšně potvrzeno, vízum přijde fyzicky k nám na fakultu. Upozornění! 

V případě, že cestujete rovnou do Hong Kongu na letní školu, je možné si jej nalepit do pasu 

ihned. Pokud však předtím chcete cestovat ještě někam jinam (a budete na krátko vstupovat do 

Hong Kongu třeba jako my, si někde uschovat kufry), doporučuje se poprvé vstoupit na 

turistické vízum a to, co jste obdrželi nalepit až těsně před „studijním“ vstupem do země. 

 

2.2. Očkování 

Dalším velkým tématem je očkování. Existuje několik možností a většina vakcín je pouze 

doporučených. Domluvil jsem si konzultaci ve fakultní nemocnici na Centru očkování a cestovní 

medicíny. S paní doktorkou jsme prošli destinace, do kterých budu chtít cestovat a na základě 

toho mi dala doporučení, co by bylo vhodné. Nakonec jsem zvolil Žloutenku typu B, břišní tyfus 

a meningokok. Ještě se doporučuje očkování proti vzteklině, které jsem vynechal. 

Očkování výše zmíněných stálo zhruba 3500,- Kč. Když jsem si došel na svoji pojišťovnu (VZP), 

dostal jsem příspěvek na každou vakcínu a poslali mi 1500,- Kč.  

 

2.3. Letenky 

Vybírání vhodných letenek je další zajímavou disciplínou. Čím dříve letenky zakoupíte, tím 

levnější budou. Je na zváženou, zda má smysl čekat do té doby, než si budu jist, že mám vízum 

do země a pak teprve kupuji letenku (ne) a nebo tomu prostě věřím a letenku si rovnou 

zakoupím ve chvíli, kdy mám potvrzeno, že jsem přijat. Při koupě zpátečních letenek Praha – 

Dubaj – Hong Kong více jak 3 měsíce dopředu to cenově vycházelo na cca 15.500,- Kč. Jelikož 

jsme si ještě před pobytem v Hong Kongu chtěli udělat výlet na Filipíny, zakoupili jsme rovnou 

navazující lety do této destinace. Zpáteční letenky na Palawan nás stály zhruba 5000,- Kč. Mé 



doporučení je se snažit udělat co nejlepší možné návaznosti, abyste nemuseli dlouze čekat. Co 

se týká cestování do Asie a na takto dlouhém letu, vřele a plně doporučuji cestovat s Emirates. 

Za tu cenu je to naprostý luxus při cestování letadlem (servis, filmy, jídlo, pohodlí). 

PS. Při kupování letenek pozor, jestli zadáváte správně oficiální jména všech cestujících! 

 

2.4. Cestovní pojištění 

Je vhodné a vlastně i nutné mít určité cestovní pojištění. Jsou určité tabulky v celouniverzitním 

výnosu rektora, které uvádí, jaké minimální limity je potřeba splnit na cestách v/mimo Evropu. 

Po dlouhém hledání jsem nakonec zvolil ERV pojišťovnu. Pojištěn jsem byl na všechny 

destinace, které jsem navštívil, celkem to bylo asi 45 dní za 1400,- Kč. Naštěstí se nic nestalo, 

tak nebylo třeba s pojišťovnou nic řešit, je však dobré mít po ruce ať už jejich mobilní aplikaci 

nebo telefonní číslo na infolinku, kde vám poví, co v dané situaci dělat a že třeba někde poblíž 

mají smluvního lékaře.  

 

2.5. Zjištění informací 

Před samotným vycestováním doporučuji zjistit informace týkajících se především zemí, které 

máte v plánu navštívit. Ať už od politické situace, základní zvyklosti (aneb čeho se vyvarovat), 

případně jak bezpečné je to v dané destinaci a na co si dát pozor. 

 

2.6. Studium na CityU 

2.6.1. Jazyk výuky 

Výuka probíhala v anglickém jazyce a veškeré podklady a skripta, které jsme dostali byly 

taktéž v angličtině. 

 

2.6.2. Doba výuky 

Během čtyř týdnů jsme docházeli na univerzitu dle daného harmonogramu. Zpravidla se 

jednalo o výuku od 09:30 – 16:30 každý všední den. Po poledni byla dostatečná pauza na 

oběd. Několik dní z celkového harmonogramu byly připraveny zvané přednášky, návštěvy 

společností, případně výlety se student helpery. 

 

2.6.3. Způsob a systém výuky 

Koncept této letní školy byl zaměřen prakticky, především na samostatné, respektive 

mezinárodní týmové spolupráci. Byly vytvořeny tříčlenné skupiny studentů z celého světa, 

které poté společně vytvářely daný model létající vzducholodi. Ve mé skupině jsem měl 

studenta z Jižní Koree a studentku z Tchaj-wanu. Musím zhodnotit, že jsme si jako tým 

sedli a byli schopni si práci rozdělovat a dotáhnout model ke zdárnému výsledku. 

 

2.6.4.  Systém hodnocení 

V rámci práce v laboratořích probíhaly ke konci každého dne psané reporty a tedy, co jsme 

za ten daný den odvedli za práci. Následně jsme naši zprávu předložili vyučujícím, kteří tam 

celý den byli přítomni a dohlíželi, zda se vše daří a případně se snažili ochotně pomoci. 

Vyučující nám přidělili denní hodnocení na čtyř škálové stupnici. 



Celkové a závěrečné hodnocení sestávalo z docházky (návštěva laboratoří, zvaných 

přednášek, návštěv společností, aj.), práce na týmovém projektu, tvorba závěrečné 

prezentace a tvorba závěrečné dokumentace v podobě reportu. 

 

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní 
3.1.  Ubytování 

Velkou výhodu, kterou výjezd na letní školu do Hong Kongu nabízí je možnost ubytování na 

kolejích v rámci studia (vzhledem k tomu, že Hong Kong je jedno z nejdražších měst na světě, 

co se do ubytování týče). Koleje byly součástí ohromného areálu celé univerzity a nacházely se 

zhruba necelých 10 minut od laboratoří, kde jsme měli výuku. Ubytování na kolejích bylo 

předem vykomunikováno na úrovni fakult, resp. univerzit. 

Jednalo se o dvoulůžkové pokoje, které měly společnou koupelnu s vedlejším bytem. Pokoje 

měly vlastní klimatizaci, kterou jsme si však museli sami hradit – vycházelo to zhruba 1 HKD za 

hodinu. V noci to bez klimatizace nešlo – doporučuji mít puštěné. Na patře poté byla společná 

kuchyňka a zároveň i společenská místnost (s wifi a klimou zadarmo). 

 

3.2. Stravování 

V celém rozsáhlém univerzitním komplexu byly celkem 3 školní kantýny, ve kterých bylo možné 

si dát od snídaní přes obědy, svačiny až večeře. Od pondělí až do neděle (v neděli byla jedna 

zavřená). Každá kantýna měla trošku odlišný výběr, a proto střídání se zdálo být nejlepší volbou. 

Dvě kantýny byly více asijské a bylo možné si tam dát různé speciality, které nám Evropanům 

jsou neznámé. Třetí kantýna byla více celosvětová. Cenově se jídla pohybovala od 25 – 50 HKD, 

což je v přepočtu asi 75 – 150 Kč. Upozorním na to, že i když jsme si mysleli, že v kantýně 

budeme schopni jíst celou dobu, v určitém bodě jsme začali vyhledávat odlišný i street food či 

jiné, celosvětově rozšířené restaurační zařízení. 

 

3.3. Doprava 

Určitě je zde na výběr z více možností dopravy. Ač názory jsou různé, my jsme při přesouvání 

využívali nejvíce metro - MTR. Jednotlivé jízdy stály 3–12 HKD, kde těch 12 už bylo poměrně 

daleko. Metro má v Hong Kongu velké pokrytí a dalo se dostat prakticky kamkoliv. Případně 

potom navazovala ihned autobusová doprava. Chcete se někam dostat? Nejjednodušší způsob 

je mít datovou simku (5GB dat, zařízeno přes student helpera, cca 180,- Kč na měsíc), zapnout 

lokace a do Googlu napsat, kam se chci dostat – vypíše mi krásnou trasu jak pozemní, tak 

podzemní. 

 

3.4. Studijní možnosti 

CityU nabízí opravdu široké možnosti, co se samostudia týče. Je zde k dispozici nespočet míst, 

sedaček, prostoru pro studium po celé univerzitě. Dále pak široké možnosti nabízela veliká 

univerzitní knihovna s různě oddělenými prostory a možnosti využití počítačů včetně tisku. Dále 

zde pak bylo i několik studoven, které je možné si i rovnou zabookovat a případně tam s týmem 

nacvičovat prezentace, konzultovat různé projekty. Mimo univerzitu venku, však pořád 

v kampusu, se nacházelo krásné skalkovité prostředí v altánech. 

 

 



3.5. Octopus Card 

Octopus se týká především ještě dopravy, tato karta je však hodně využívaná v celém Hong 

Kongu k placení v automatech na pití, v samoobsluhách, k cestování metrem, autobusem atd. 

Je možné ji dobít na každé stanici metra. Pomocí Octopusu zároveň platíte i klimatizaci na 

kolejích a třeba pračku a sušičku – je dobrý ji mít. 

 

4. Finanční podpora, náklady na pobyt 
Je nutno počítat s náklady, které jsou výše zmíněny v textu. Letenky, očkování, pojištění, určité 

léky, doprava na z letiště. Doprava v Hong Kongu, dále pak za nás bylo nutné hradit klimatizaci, 

stravování, balená voda. To je z přímých a k pobytu nezbytně nutných nákladů všechno. Do 

toho se však započítávají další výdaje na cestování, výlety, vstupy, zábava, ostatní. 

 

Od fakulty jsme dostali přiděleno stipendium 25.000,- Kč za které tímto opravdu moc děkuji, 

jelikož bez něho bych si cestu nejspíše nemohl vůbec dovolit. Na druhou stranu bylo zde dost 

nákladů, které se nasčítaly a téměř naplnily toto stipendium ještě vůbec před vycestováním 

z ČR. Je potřeba tedy počítat s vlastními finančními zdroji, rozhodně ve chvíli, kdy nechcete 

strávit měsíc pouze na nudlích z automatu. Určitě doporučuji mít své zdroje i na cestování 

nejenom po Hong Kongu, je to příležitost k velkému poznání. 

 

Chtěl bych podotknout, že jsme se nesnažili žít úplně o suchých nudlích. Ale cestovat a jíst 

trošku rozumně. Co se celkového rozpočtu týče, náš předpoklad byl přibližně 150 – 200 HKD na 

den. V tom je započítané rozumné jídlo, pití, cestování po městě. Což tedy vychází na zhruba 

500 Kč a byli jsme tam 30 dní. Občas to bylo méně, občas více díky návštěvě vyhlášené 

restaurace, baru či cesty na druhý ostrov. Když do toho započítám nějaké další výlety, suvenýry 

a ostatní. Vyšlo to celkově (jídlo, jízdné, atd.) něco málo přes 20.000,- Kč. S podobnou sumou 

jsem však počítal a studium v Hong Kongu se snažil užít a město prozkoumat. 

 

5. Celkové hodnocení 
Mé celkové dojmy z měsíce a půl v Asii jsou velmi pozitivní a jsem nesmírně rád, že jsem dostal 

tuto možnost vycestovat. Za celou tu dobu jsem byl schopen získat hodně různých poznatků, ať 

už na úrovni jiné kultury, rozdílného chování a celkově chodu států na druhé straně světa. 

S čistým svědomím mohu prohlásit, že to pro mě, v konečném důsledku představuje určitou 

životní změnu a veliké poznání. 

 

Obrovským přínosem vnímám vlastní zkušenost studia na zahraniční univerzitě, ještě na tak 

nejenom rozlohou veliké a uznávané univerzitě jako je CityU. Komunikace a rozvoj jazyka je 

samozřejmostí. Děkuji tímto FIMce za možnost vycestovat a plně doporučuji všem, kteří o tom 

uvažují. Milovníkům Londýna vzkazuji: „Proč ještě nemáš vyplněnou přihlášku?“. 

 

 

 



 


