Závěrečná zpráva
Letní škola Hong Kong 2018

Základní údaje
Jméno: Jan Nedbal
Obor: 2. ročník IM2-p, FIM
E-mail: nedbaja1@uhk.cz
Místo pobytu: City University of Hong Kong
Termín pobytu: červenec -srpen 2018

Před odjezdem
Víza
Pro studijní pobyt v Hong Kongu je nutné vyplnit několika stránkový formulář pro získání víza. Tyto
dokumenty se poté posílají poštou na přijímací univerzitu. Poplatek za žádost o studentské vízum je
500HKD. Po vyřízení se jen nalepí do pasu samolepka, která dorazí poštou.
Je nutné vyřidit větší množství dokumentů, z toho důvodu se nevyplatí s vyplňováním otálet.

Očkování
Očkování jsem měl vyřešené již z minulého roku, kdy jsem jel na Taiwan. Obecně se ale doporučuje
očkovat břišní tyfus, meningokok, hepatitidu A a občas také vzteklinu. Očkování lze provést v centru
očkování a cestovní medicíny v Hradecké fakultní nemocnici.

Letenky
Letenky jsme kupovali přibližně 2 měsíce před odletem. Nakonec jsme vybrali variantu s přestupem
v Dubaji pro cestu tam i zpátky.
City University of Hong Kong přímo vydala kalendář příjezdu a odjezdu, včetně času registrace na
kolejích a také následným odhlášením. Nakonec nebylo nutné tyto datumy striktně dodržet.

Cestovní pojištění
Osobně celoročně využívám pojištění u kreditní karty od ČSOB, které splňovalo všechny
potřebné limity kvestora.

Průběh letní školy
Ubytování
Ubytován jsem byl se studentem z FIM z dálkového studia na kolejích, které byly zdarma a nacházely
se pár minut od školy. Bydlí se v pokoji po dvou a koupelna je sdílená s druhým pokojem vedle.
Pokoj obsahuje postel, matraci, stůl, židli, skříně a poličky a rovněž i přípojku na internet či zásuvky
na elektřinu. Klimatizace byla na každém pokoji, ale musela se pomocí Octopus karty dokupovat.
Na patře je také společenská místnost s kuchyňkou na vaření, ledničkou atd. Je zde také eduoram WiFi. Je vhodné také zmínit, že na pokoji je pouze kabelový internet. Pokud tedy nebudete mít štěstí a
nedostanete spolubydlícího místního studenta s Wi-Fi routerem, přibalte si ethernetový kabel nebo
router a případně redukci, pokud nemáte RJ-45 port.

Strava
Strava je hodně individuální, já jsem primárně chodil do kantýn, které jsou po celém univerzitním
kampusu, kde se cena jídla pohybovala od 20-50 HKD. Nedaleko je pak obchodní centrum, kde stojí
jídla od 50HKD výše. Pokud rádi zkoušíte místní kuchyni, rozhodně se zastavte někde v okolí Mong
Kok na street food, který je i na poměry Hong kongu levný.

Doprava
Po příletu je dobré zakoupit kartu Octopus, se kterou se v Hong kongu platí všechno od dopravy, přes
jídlo až po zmíněnou klimatizaci. Dopravní infrastruktura je v Hong kongu velmi dobře řešena, tudíž
se s metrem nebo autobusem dostanete takřka kamkoliv Jako bonus je i relativně levná a
frekventovaná.

Výuka
Výuka probíhala každý den stylem tři hodiny dopoledne, hodinu a půl pauza a tři hodiny odpoledne. Po
celou dobu jsme pracovali v tříčlenných týmech na předem vytyčeném projektu.
První týden jsme pájeli hardware komponenty, které byly posléze připojeny k Arduinu. Druhý týden se
věnoval 3D tisku, kdy jsme tiskly ochranné krytky na vrtule air swimmeru. V dalším týdnu jsme
programovali logiku Arduina a poté i Android aplikaci, díky které jsme měli vzducholoď přes bluetooth
ovládat. Poslední týden byl věnován prezentování výsledků projektu, předání reportu a také soutěže,
kdy se mělo s výtvorem prolétnout jakousi překážkovou dráhou.

Finance
Na letní školu jsem obdržel stipendium v hodnotě 25 000Kč.
Náklady byly následující:






Letenka: 15 000Kč
Očkování: 1 500Kč (po odečtení příspěvku od pojišťovny)
Pojištění: 0 Kč
Vízum: 1 400Kč
Jídlo, pití, doprava, zábava, ostatní: 23 000Kč

Výše je vidět, že stipendium pokryje náklady na letenku, očkování, vízum a také nějaké to jídl, Hong
kong ale nepatří mezi levná města a pokud patříte k někomu, komu nestačí za den trocha rýže se
zeleninou, je dobré počítat s náklady 300-500 kč/ den za jídlo a pití.

Závěr
Letní školu v Hong kongu hodnotím velmi kladně, ačkoliv jsem osobně nikdy nezkoušel nic
z toho, co bylo v programu letní školy, dalo se se vším bez větších problémů vypořádat, pokud
je člověk ochoten se více učit – např. programování v Kotlinu. Co se týče města samotného,
určitě se jedná o místo, které by člověk měl navštívit. Je zde úžasný kontrast mezi
všudypřítomnou zelení a betonovou džunglí s obrovským množstvím lidí. Člověk ani nemusí
umět čínsky, aby se domluvil a dostal se tam, kam potřebuje. Kromě krásné přírody vzdálené
jen pár zastávek metrem tu poznáte mnoho nových lidí, uděláte si nové přátele z celého světa a
zažijete, jaké to je, když vám díky vlhkosti nikdy nic neuschne.

