Osobní údaje: Lukáš Richtrmoc, KAI3
Délka pobytu: 5. 7. 2018 - 9. 8. 2018 (36 dní)
Kontaktní osoby: Monika Hebková (UHK), Stella Pang + Vanple Wang (CityU)
Jazyk výuky: Angličtina
Způsob a systém výuky: Výuka probíhala v pracovní dny ve dvou blocích - dopoledne a odpoledne.
Každý blok trval 2 a 3/4 hodiny, uskutečnily se buď v laboratořích vybavených pro práci s
elektronikou, nebo v přednáškových sálech, či mimo školu v rámci firemních návštěv. Studenti byli
rozděleni do skupin po třech tak, aby došlo k promíchání mezi různými univerzitami.
Hodnocení práce: Každý den bylo odevzdáno vlastnoručně napsané shrnutí aktivit studenta k
hodnocení a podpisu profesorem. Na konci projektu byl odevzdán za každou skupinu report zaměřený
na vyvinutou mobilní aplikaci v minimálním rozsahu deseti stran. Studium bylo zakončeno prezentací
shrnující práci, zkušenosti a zážitky získané pobytem v HK a mezi skupinovou soutěží výsledných
projektů (létající ryba).
Typ ubytování: Možnost vlastního bydlení nikdo nevyužil, všichni účastníci bydleli v kolejích
placených univerzitou. Jednalo se o dvoulůžkové pokoje s vlastní skříní a psacím stolem, k dispozici
byla placená klimatizace (průměrně 8 HKD za noc). Toalety a sprchy byly sdílené napříč dvěma
pokoji. Na každém patře byla k dispozici společná místnost, kde bylo možné vařit (kromě trouby) a
uložit si potraviny do ledničky (bohužel docházelo ke krádežím).
Stravování: Menz bylo v areálu školy velmi hodně, minimálně tři nabízely jídla v rozmezí 10 - 30
HKD převážně asijského stylu, 5 minut chůze od školy se nacházelo nákupní centrum s fast foody (cca
30-50 HKD).
Doprava: Koleje jsou přímo vedle univerzity, není tak nutné cestovat dopravními prostředky. Z
univerzity a kolejí vedou autobusové linky a metro. Nejvíce jsem využíval metro, které křižuje celý
Hong Kong za nízké částky (5 HKD za cca 5 zastávek). Autobus je dobrý k dopravě z/na letiště,
protože jede přímo bez přestupů (18 HKD, cca hodina a půl).
Vybavení univerzity: Univerzita nabízí v areálu vše, co je pro studenta nutné. Skládá se ze tří budov, v
každé jsou dostatečná studijní a odpočinková místa otevřená i 24 hodin. Přístup do univerzity a
knihovny (počítače k dispozici) je vyřízen automaticky při přidělení studentské karty, stejně tak jako
přístup do e-learningových nástrojů. V hlavní budově se nachází posilovna (v rekonstrukci, k
návštěvám je nutné získat povolení navíc), v okolí kolejí pak volně rozmístěné cvičící stroje, TRX a
žebřiny, jednu z budov pokrývá boulderovací stěna - vše zdarma. Uprostřed komplexu je plavecký
bazén (50m), pro studenty vstupné za 2 HKD.
Pojištění: Stačilo GOLD od Fio. V areálů je ošetřovna, blízká je i nemocnice. Je dobré si přivést
nějaké přípravky proti nachlazení, nicméně v HK se dají pořídit i v supermarketech (např. Strepsils 30
HKD).
Finance: Provozní výdaje (jídlo, pití, doprava) za 35 dní byly cca 14 tisíc korun s tím, že část (3/5)
pobytu jsem působil na univerzitě a stravoval se v menze, která je oproti zbytku HK o cca 30-60%
levnější. S letenkami (13 tisíc) jsem se nakonec nepatrně dostal nad částku podpory od UHK, další
výdaje (suvenýry, zábavní park) šly z vlastních zdrojů.
Shrnutí a doporučení: Zúčastnění letní školy vidím veskrze pozitivně. Kromě poznání nové kultury a
prostředí adoruji promíchání různých národností při tvorbě projektů a provázání HW a SW řešení.
Myslím si, že jsme mohli být více "zasvěceni" do teorie, pouze v jednom týdnu jsme dostávali při
výuce prezentace k nastínění problematiky, jinak jsme se museli spolehnout na neúplné materiály a
vyhledávání na internetu. Líbila se mi systematičnost, s níž jsme svou práci zaznamenávali. Nicméně
si myslím, že se mohla při výuce aplikovat jistá flexibilita pro rychlejší/pomalejší studenty.
Byrokratická řízení na začátku týdne se také mohla vyřídit rychleji, studentská karta byla obdržena až
několik dní po příletu a bylo tak trochu problematické se na začátku pobytu pohybovat na kolejích
(vstupy), v areálu školy (kontroly) a využívat dalších možností pro studenty (bazén, knihovna). Mimo
tyto okrajové výtky však probíhalo vše hladce a jsem rád, že jsem letní školu absolvoval a myslím si,
že mi tyto zkušenosti dále pomohou v osobním i profesním životě.

