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Výběrové řízení a příprava
Prvním krokem k úspěšnému výběrovému řízení bylo sepsání motivačního dopisu jak
v českém, tak v anglickém jazyce. Náplň letní školy byla zaměřená přesně na můj obor, a jelikož mě
zaměstnavatel zapojil do vývoje aplikace pro mobilní platformy, měl jsem motivaci se v tomto směru
dále vzdělávat. Cizí jazyk byl povinnou výbavou uchazeče, ale v 5. ročníku na fakultě informatiky a
managementu určitě není potřeba prozkoušení.
Po necelých 2 týdnech jsem přijal e-mail s výsledky přijímacího řízení. Na studijní pobyt
v zahraničí se nedostali všichni uchazeči, ale mezi postupující jsem se vešel. Následně se konala
schůzka pro postupující. Po odůvodnění výběru uchazečů se přešlo k povinnému vyplňování
formulářů, základním informacím o místních podmínkách a samozřejmě několika informacím ke
kurzu.
Zbývajícího času do odjezdu nebylo mnoho, ale nebyl problém nechat si vystavit první pas (do
14 dnů) a poté si včas vyzvednout vízum v budově školy. V dostatečném předstihu jsem dostal
doporučení na 3 očkování. Jednalo se o břišní tyfus a dvě vakcíny (respektive jedna dvojvakcína)
žloutenky. Během posledních 2 měsíců bylo potřeba urychleně řešit několik formálních záležitostí
okolo výjezdu a malý problém s registrací na portálu CityU pro pozdější zřízení studentské karty.

Ubytování
Ubytování bylo po celou dobu studia pokryté tamní univerzitou CityU a hrazené naší
univerzitou UHK. Jednalo se o koleje sdílené s místními studenty. Čisté a více než dobře zařízené
koleje nabízely kvalitní zázemí pro školní práci i odpočinek po aktivním poznávání města. Ubytování
bylo hlídané recepcí se vstupem pouze na školní čipovou kartu. Vstup do pokoje byl také zabezpečen
vstupem na zvláštní kartu. Buňky nabízely vlastní sociální zařízení sdílené se sousední buňkou.
V každém patře se nacházela vybavená společenská místnost.

Školní program
Náplní kurzu byl vývoj pro mobilní platformy – konkrétně pro operační systém Android. Hned
první den kurzu jsme byli rozřazeni do skupin podle národností tak, abychom byli nuceni
spolupracovat se zahraničními studenty. Tento postup chválím. Vedl především ke zlepšení v jazyce a
k zdokonalení sebe sama při spolupráci uvnitř týmu. První polovina kurzu byla soustředěna na výuku
vývoje pro Android od naprostého začátku pomocí video tutoriálů. Náplní druhé poloviny pobytu byla
práce v nových skupinách na jednom projektu podle víceméně vlastních kritérií a možností. Výuka
byla proložena několika školními výlety s technickým i turistickým zaměřením.

Doprava
Pro dopravu jsem zvolil samostatný odstavec. Jedním z nejlepších rozhodnutí bylo přijmout
letenky od kvalitnějších aerolinek Emirates oproti levnějším variantám spolužáků. Cesta dlouhá 18
hodin včetně mezipřistání byla opravdu náročná a především díky ochotnému personálu a
pohodovému letu jsme dorazili tam i zpět v relativně dobrém stavu. Samostatnou kapitolou je
cestování po městě Hong Kong. Jen těžko by se hledal promyšlenější a lépe fungující systém, ve
kterém figurují lidé. S první cestou metrem z letiště nám pomohl můj známý – jeden z místních –
jménem Billy Leung. Stejně nám pomohl obstarat SIM karty pro pozdější bezpečné cestování ve více
lidech a bezproblémovou komunikaci. Stejně tak nám pomohl zřídit městské karty Octopus pro
cestování i platby v obchodech a školních kantýnách. Proto byl náš start ve městě bezproblémový a

mohli jsme ihned začít poznávat naše okolí. Díky systému metra nebyl problém vymyslet jakýkoliv
program a na toto místo se včas dostavit, případně využít ještě dopravy minibusem, autobusem nebo
relativně cenově dostupným taxi.

Poznávání HKG
Hong Kong je rozlohou opravdu malé místo. Měsíc a půl by byla ideální doba k prozkoumání
těch nejzajímavějších míst a naprosto spokojenému návratu. Na druhou stranu je to rušné místo a
společně s neustálým cestováním a školní náplní také velice náročné místo. Za zmínku určitě stojí
místní ostrov s mrakodrapy a nejvyšší budova HKG. Duchovní prostor s chrámem a Velkým Buddhou
nebo vrchoviny obklopující město ze severu i jihu. Asijskou kuchyni je potřeba hodnotit subjektivně.
Já s ní neměl větší problém a přišlo mi zajímavé především stravování se skupinou nejbližších
v restauracích, kde bylo možné dostat více menších porcí a podělit se s ostatními. Pokud bych měl
porovnat stravování v HKG např. s Vietnamem, ve Vietnamu mi přišli porce sice menší, ale mé
zažívání s nimi mělo méně práce než s jídlem v HKG.

Zhodnocení
Na závěr bych rád vykalkuloval náklady za pobyt. Celkově je HKG znatelně nákladnější
oproti našim poměrům. Stipendium však bylo 32000 Kč, letenka stála 17000 Kč a celkově jsem se byl
schopný pohybovat okolo 35000 Kč za zmíněných 5 týdnů. Zde musím doplnit, že jsem se vyvaroval
snídaním (50 – 70 Kč) a večeřím (70 – 100 Kč) v kantýnách. Důvodem bylo pro mne především ne
úplně stravitelné jídlo. Naopak jsem se neomezoval během poznávání města.
Dále bych chtěl pro další generaci předat několik postřehů. První se týká očkování. Jeho výběr
a aplikace samozřejmě záležela na příslušném doktorovi a někteří byli schopni oočkovat všechny
vakcíny najednou, což rozhodně nedoporučuji.
Pokud bylo něco opravdovým přínosem, tak zdokonalení v anglickém jazyce. Zpočátku jsem
měl problémy v navázání konverzace, ale i to bylo časem prolomeno a nebyl problém domluvit se
s kýmkoliv a kdekoliv. Jako velké plus vidím společné ubytování s místními studenty a práci ve
skupinách také se zahraničními studenty. V rámci kurzu jsem si upevnil základy v programování pro
Android a to včetně tolik důležitého verzování a práce v týmu.
Na druhou stranu malým zklamáním bylo nerozřazování podle dovedností, což by slibovalo
větší posun ve vývoji.
Za celou dobu jsem se nesetkal s větším problémem i díky ochotě pracovníku UHK. Tato letní
škola by si zasloužila určitě větší počet uchazečů. Celkově bych tuto letní školu doporučil opravdu
každému studentovi FIM a jsem vděčný za šanci poznat cizí kulturu, zdokonalit sebe sama a ještě
procestovat jinou „zemi“.

