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1) Osobní údaje 

Jméno, příjmení: Tomáš Archalous 

Email: tomas.archalous@uhk.cz 

Obor, ročník: IM2, 3. ročník 

Délka pobytu: cca 1 měsíc (1.7. – 1.8. 2016) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Kontaktní osoba: Bc. Vendula Pourová - vendula.pourova@uhk.cz 

Přijímající VŠ: City University of Hong Kong 

Kontaktní osoba: 曾瑞楨女士 - isidy@cityu.edu.hk 

 

 

2) Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

 

Přihláška na CityU 

 

 S vyplněním přihlášky na CityU a ostatně i se všemi ostatními dokumenty pro studium V Hong 

Kongu doporučuji začít co nejdříve po výběrovém řízení. Součástí přihlášky je motivační dopis s délkou 

jedné A4 v angličtině a češtině. 

  

Očkování 

Pro studium nebylo vyžadováno žádné konkrétní očkování. Nicméně je doporučeno se nechat naočkovat 

proti žloutence typu A, B, břišnímu tyfu, meningokoku a vzteklině. 

Očkování probíhá ve fakultní nemocnici V Hradci Králové u doktorky Fabiánové a vyšlo celkově na 

necelých 5.000,- Kč, kdy cca 1.000,- Kč proplatila VZP 

 

Letenka 

 Letenky nám zařídil pan Bezouška z cestovní kanceláře Action Travel. Letenku jsem měl 

dohromady pro studium v Hong Kongu a v Malajsii. Letenka Praha -> Londýn -> Hong Kong -> Kuala 

Lumpur -> Hong Kong -> Londýn -> Praha vyšla cca na 21 000kč 

 

Cestovní pojištění 

 Pojištění jsme si všichni zřídili u FIO banky. Je třeba si u nich pořídit bezplatný účet a pojištění 

varianta gold je pak za poplatek asi 75,- Kč měsíčně, přičemž pobyt v zahraničí nesmí přesáhnout 180 dní. 

Tento tarif však již v budoucnu nebude možné využít, z důvodu změn pojistných limitů stanovených 

fakultou. 
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3) Studium 

 

Vyučování na CityU trvalo 4 týdny. Během této doby pomocí webu Udacity vysvětleny základy 

programování pro platformu android. Po druhém týdnu bylo možné se rozhodnou, zda chcete pokračovat 

v programování pro android nebo se věnovat anténa designu pro mobilní zařízení.  

 

4) Ubytování, strava, doprava, ostatní 

 

Ubytování 

Ubytovaní jsme byli na kolejích CityU, které jsme měly kompletně hrazeny. Jediné náklady byly za 

klimatizaci, kterou jste si museli platit pomocí předplacené karty 

 

Strava 

 Na cityU bylo několik kantýn pro studenty. Strava byla většinou rýže na milion způsobů. Ceny 

byly poměrné vysoké na studentské poměry. Oběd vyšel přibližně na 120kč 

 

Doprava 

Hong Kong je prošpikovaný skrz na skrz sítí metra. Na stanice narazíte opravdu na každém kroku a 

jedná o nejlepší způsob dopravy. 

 

Internet 

 CityU včetně kolejí je kompletně pokryto univerzitní sítí a sítí Eduroam 

 

Brigáda 

 Se studijním vízem si není možné jakkoliv vydělávat 

 

5) Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

 

Celkové náklady 

 Náklady se mi těžko vyčíslují z důvodu, že jsem měl studium v Hong Kongu a v Malajsii při 

jednom. 

Celkem jsme na Hong Kong a Malajsii dostali stipendium v hodnotě 85 000kč. Celkové náklady mě vyšly 

cca na 160 000kč za oba pobyty. Z toho tedy jsem si hradil 75 000 ze svých peněz. 

 

Celkové hodnocení pobytu 

 Ačkoliv byl měsíční pobyt poměrně krátký, hodnotím ho jako zatím nejlepší, který jsem zatím 

absolvoval jak z pohledu výuky, tak studentského života. 

 

Návrhy na zlepšení 

 Nemám žádné výhrady jak k přijímající škole, tak k FIM UHK. S organizací jsem byl plně 

spokojen. 

 


