Závěrečná zpráva z letní školy 2018
City University of Hong Kong

Osobní údaje:
Jméno: Karel Pozůstal
Email: Karel.Pozustal@seznam.cz
Obor, ročník: IM2, 2. Ročník
Délka pobytu: 1 měsíc
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímající VŠ: City University of Hong Kong

Příprava
Vízum
Doporučuji vyřídit žádost o vízum co nejdříve, jelikož nějakou dobu trvá, než vám ji schválí a
následně pošlou do Čech. Vízum je nutné. Ač se můžete dostat do Hong Kongu jako turisté na
bezvízový styk, hned po příjezdu při registraci si univerzita ověřuje čísla víz.

Očkování
Jelikož jsem prakticky nedávno vycestoval v rámci studia na Taiwan a měl jsem z té doby
očkování, touto otázkou jsem se nezabýval. Informace o mnou podstoupených očkováních uvádím
v závěrečné zprávě ze studijního pobytu na NSYSU z roku 2017.

Letenka
Letenku jsem řešil relativně pozdě, jelikož jsem dlouho zvažoval, zda navštívím některé okolní
země před či po letní škole. Nakonec jsem zakoupil u společnosti Emirates zpáteční letenku z Prahy
do Hong Kongu s mezipřistáním v Dubaji, za necelých 15 000 Kč.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění mi ještě běželo z mého studijního pobytu na Taiwanu. U Fio banky jsem
měl pojištění Gold.

Škola a život
Studium
Výuka probíhala ve dvou dvouatřičtvrtěhodinových blocích. Jedním dopoledne a druhým
odpoledne. Někdy jsme místo těchto bloků jeli navštívit vybranou firmu, šli na prezentaci některého
hosta, anebo měli tzv. language exchange, což se skládalo z prezentací o jazyku národů přítomných
na letní škole a místních středoškoláků.
Před zahájením studia nás a zahraniční studenty (z Taiwanu, Koreje a třemi studentkami
z Francie) rozdělili do zpravidla tříčlenných týmů. Naším úkolem v hodinách bylo sestavit pohonnou
mechaniku a naprogramovat ovládací software pro létající balón.
První hodiny jsme strávili pájením součástek k základové desce, vytvářením boxu pro baterii a
sestavení a následné připevnění motorů k desce. V druhé části jsme v programu DS Mechanical
vymodelovali ochranné kryty pro vrtule. Poté jsme je vytiskli na 3D tiskárně. Poslední, nejrozsáhlejší
částí, bylo programování v Arduinu a následně v Android Studiu, jehož výsledná aplikace se propojila
se zařízením přes bluetooth.
Ke každé z částí jsme dostali tištěné manuály. Pro pájení komponent ještě navíc instruktážní
videa.
Každý den před skončením odpoledního bloku jsme měli za úkol napsat krátký report o tom,
co jsme za ten den udělali. Ten jsme následně museli nechat podepsat od vyučujícího.
Na konci letní školy jsme měli za úkol proletět naším výrobkem určenou dráhou. Pět týmů
s nejlepším časem postoupilo do finále, které se konalo další den. Ostatní měli volno.
Dále jsme jako výstupy museli v týmu napsat několikastránkový report o naší práci a také
ústně prezentovat 15 minut.

Ubytování
Ubytování jsme měli zdarma zajištěné od univerzity na jejích kolejích. Do dvoulůžkových
pokojů nás umisťovali zpravidla Čechy spolu. Koupelny jsou společné pro dva pokoje. Před příletem
nám byly za poplatek nabídnuty lůžkoviny. Já si je vzal z domova, ale nebyl problém navštívit Ikeu a
zakoupit je levněji tam.

Internet v pokoji byl dostupný přes kabel (který si musíte sehnat). Náš student helper nám krátce po
příjezdu sehnal SIM karty s 5 GB dat, za cirka 180 Kč. Kdyby data došla, zakoupíte je na tržišti za
totožnou cenu.
Klimatizace byla placená, ale byla nutná. My jsme klimatizovali pouze přes noc.
Ve společné kuchyni byla jedna či dvě lednice, wifi eduroam, gauče, i třeba televize. Ke
konání večerních seancí jako stvořená. Byla klimatizována, takže až na různou pobíhající havěť,
kterou byste v kuchyni vážně vidět nechtěli, skvělá věc.

Strava
V areálu školy fungují tři kantýny s přívětivějšími cenami, než naleznete vně areálu. Ovšem
poměrně rychle se místní jídlo přejí. V Festival walku, což je obchoďák, který je co by kamenem
dohodil od školy, je však jídel na výběr dost, a kdyby ani to nestačilo, v přízemí tohoto mallu je metro,
odkud se jistě dostanete za vysněným jídlem.
Jak jsem již zmínil, na každém patře je kuchyňka, takže si nějaké jednodušší jídlo můžete i
připravit.

Doprava
Hned po příletu vám jistě váš student helper poradí si zřídit Octopus kartu. To je karta, kterou
se dostanete do metra, zaplatíte autobus, jídlo v kantýnách, nákup v obchodě, klimatizaci na pokoji,
pračku a sušičku a spoustu dalších.
Dopravovat po městě se budete výhradně metrem. Jestli budete cestovat, určitě využijete i
autobusy, jelikož třeba k plážím je od metra velmi daleko a autobusy jezdí přímo k nim.

Finance
V Hong Kongu je pro nás poměrně draho. Pro Čecha tím spíš, když nejlevnější pivo v obchodu
v plechu stojí přes 30 Kč a ani jídlo není nejlevnější.
Mé náklady se během pobytu vyšplhaly zhruba na 30 000 Kč + 15 000 Kč letenka. Stipendium
od školy činilo 25 000 Kč.

Tipy
Když dostanete vízum a někdo vám bude říkat, že je na jeden vstup a vy nemůžete vycestovat
a vrátit se, aniž by se vám vízum zrušilo, nemá pravdu. Vycestoval jsem na 4 dny do Číny (není
zahrnuto ve financích) a zpět jsem se dostal na to samé vízum.
Doporučuji vzít HDMI kabel do kuchyňky (ač mají různou elektroniku levnější, na kabely to
neplatí).
Dále doporučuji navštívit restauraci z Michelinského průvodce, Tim Ho Wan.

Závěr
Děkuji UHK za možnost se znovu podívat do Asie a prohloubit své znalosti nejen ve
studovaném oboru. Letní školu doporučuji každému, kdo chce poznat Asii a její kulturu. V neposlední
řadě je Hong Kong výborným místem, jestliže chcete navštívit i jiné asijské země.

