Summer exchange

Hongkong 2018

Závěrečná zpráva

Jméno: Jaroslav Langer
Obor: 1. ročník AI2
Místo pobytu: Hongkong
Délka pobytu: 5 týdnů

Příprava
Na cestu do Hongkongu bylo nutné vyřídit si vízum. S celým procesem nám byla partnerem CityU,
která zaslala i popis pracovního postupu, jak vyplnit které formuláře. S tím byl spojen poplatek
500HKD. Další podmínkou je mít platné pojištění na celou dobu pobytu. Já osobně jsem měl pojištění
přes Českou spořitelnu za 55kč na měsíc. Nepodcenil jsem ani očkování, dle doporučení Žloutenky
A,B, Menigitida, Tyfus a navíc jsem absolvoval i vzteklinu. Ceny letenek se pohybovaly okolo
15 000 Kč. Termíny příletu byly celkem pevné +-1den. Většina letů je s jedním přestupem.
Doporučuji letět s Emirates a přestupovat v Dubaji.
Po příletu doporučuji ihned na letišti zakoupit kartu Octopus, která je nezbytná pro veřejnou
přepravu, ale lze s ní platit vše.

Ubytování, strava a doprava
Ubytování bylo zařízené partnerskou univerzitou na univerzitních kolejích, které byly pár minut od
školy. Na koleje jsme dorazil pozdě v noci a checkin proběhl bez větších problémů. Pokoje byly pro
dva lidi. Já jsem byl na pokoji s Indem. Koupelna byla sdílená s vedlejším pokojem.
Stravovat se doporučuji ve škole, nebo v kantýně na kolejích, kde je cena znatelně nižší – přibližně
třetinová.
Dopravní infrastruktura v Hongkongu je na velmi vysoké úrovni. Bez nadsázky lze říct, že se kdykoliv
dostanete kamkoliv.

Výuka
Výuka probíhala každý den v dopolední a odpolední části, s tím že celá letní škola byla rozdělena do
čtyř bloku. Celé čtyři týdny jsme pracovali v týmech na jednom projektu, který byl právě rozdělený do
sekcí po týdnech. Na začátku nám byl představen projekt, lítající ryba ovládaná telefonem.
První týden byla Hardware sekce, kde jsme připájeli a spojili všechny komponenty dohromady dle
schématu. Bylo tedy potřeba vše vhodně připájet a sestavit. Následovalo vytištění krytů motorů na 3D
tiskárně. Potom programování základní logiky na Arduinu, ovládání motorů, přijímání příkazů přes
BLE. Na závěr vývoj aplikace v Android studiu pro ovládání naší létající ryby.
Během těchto studijních bloků byl zařazen také doprovodný program.

Finance
Na letní školu jsme obdrželi oproti minulému roku ponížené stipendium na 25 000 Kč.





Letenky 15 000 Kč
Očkování 3 000 Kč
Vízum 1500 Kč
Strava, zábava, doprava 20 000 Kč

Největší položkou byla strava. Je nutné ale dodat, že jsem se snažil z návštěvy vytěžit maximum, a
tedy jsem hodně cestoval. Určitě by šla cena trochu srazit, ale myslím si, že pokud tam už člověk jede,
tak by měl počítat s nějakou rezervou, protože tam je spousta míst, která stojí za navštívení.

Shrnutí
Tuto letní školu jednoznačně doporučuji. Zlepšíte se v angličtině, poznáte nové lidi, prostředí a
celkově pohled na to, jak se žije jinde.

