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Závěrečná zpráva z letní školy v Hong Kongu 

 

Osobní údaje 

Jméno: Milan Košťák 

Kontakt: milankostak@gmail.com 

Místo pobytu: City University of Hong Kong 

Délka pobytu: 11. 7. 2016 – 7. 8. 2016 (4 týdny) 

Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Kontaktní osoba na NSYSU: Miss PANG Idy (idy.pang@cityu.edu.hk) 

Příprava pobytu 

Očkování 

S očkováním je dobré začít co nejdříve, nejlépe ihned po výběrové schůzce. Vzhledem k tomu, že 

jsem už byl na studijním pobytu na Taiwanu, tak jsem všechna potřebná očkování již měl splněná. 

Tehdy jsem chodil do Fakultní nemocnice v Hradci a mohu ostatním doporučit. Doktoři byli ochotní a 

vše mi bylo dobře vysvětleno. Nezapomeňte si nechat vystavit mezinárodní očkovací průkaz, stojí 

95 Kč. Také nezapomeňte na to si zkontrolovat, zda vám něco zpět proplatí zdravotní pojišťovna. 

Vízum 

Vízum zařizovala škola. Bylo nutné pouze vyplnit a odevzdat nezbytné dokumenty. Poplatek za 

vyřízení byl přibližně 1500 Kč. Vízum přišlo někdy začátkem června. Stačilo pak nalepit samolepku do 

pasu a na imigračním předložit spolu s ostatními dokumenty, které dorazily. 

Letenka 

Doporučuji se obrátit na pana Bezoušku (mbezouska@action.cz). Dokáže sestavit letenku přesně 

podle vašich představ. Já jsem to měl více komplikované, protože po letní škole v Hong Kongu jsem 

zůstával na celý další semestr v Malajsii, takže jsem si kupoval letenku, která pokrývala i tento pobyt.  

Celkově letenka Praha – Londýn – Hong Kong – Kuala Lumpur a zpět vyšla na 18 500 Kč. 

Velký rozdíl byl také v tom, zda byl odlet ještě v červnu nebo až v červenci. Já a další 2 studenti jsme 

se rozhodli přiletět už 30. června, protože letenka pak vyšla o několik tisíc levněji. Ty jsme tam 

samozřejmě zase utratili za ubytování, protože na koleje se mohlo až od 4. července, ale pořád to 

z našeho úhlu pohledu byla rozumnější volba. 
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Mezinárodní řidičský průkaz 

V Hong Kongu pravděpodobně nic řídit nebudete. Pokud se ale poté chystáte vyrazit ještě do nějaké 

jiné země (Filipíny, Vietnam, …), tak je lepší si ho nechat vystavit. Vydání stojí jen 50 Kč a vydávají ho 

na úřadě na oddělení řidičských průkazů. 

Pojištění 

Pojištění jsem měl zařízené u Fio banky k platební kartě. Měsíčně vyjde na 75 Kč. Jedna z položek 

úplně nevyhovuje podmínkám školy, takže je nutné podepsat papír, že případné nesrovnalosti jsou 

na vaši zodpovědnost. Je vhodné si nechat vystavit potvrzení o pojištění v angličtině. 

Studium na přijímací škole 

Výuka probíhala v angličtině. Celkově nás bylo 64 studentů z České republiky, Taiwanu, Číny a Jižní 

Koreji. Programem letní školy byl vývoj mobilních aplikací pro platformu Android. Celý program byl 

rozdělen na 2 části, každá po dvou týdnech. 

V první části jsme byli rozděleni do dvou učeben, kde jsme na Udacity sledovali kurz vyučující 

programování pro Android. Cílovou skupinou byli zejména lidé, kteří neměli žádné programátorské 

zkušenosti, vše bylo vysvětleno úplně od začátku. To bylo určitě výborné pro všechny, kteří měli 

žádné nebo minimální zkušenosti. Pro ostatní, zejména studenty aplikované informatiky a studenty 

doktorského studia, to bylo k ničemu. Ale i tak jsme si všichni dokázali najít vlastní program a 

věnovali se tomu, čemu jsme chtěli. Požadavkem pro splnění první části kurzu bylo vytvoření 3 

jednoduchých aplikací. Všechny vycházely z videí na Udacity, takže se splněním neměl nikdo problém. 

Vše se dalo v pohodě stihnout ve škole, nebylo potřeba nic dělat během volna. 

Ve druhé části jsme byli rozděleni na dvě skupiny, první se dále věnovala vývoji aplikací a druhá byla 

zaměřená na hardware, konkrétně na návrh antén. Já jsem byl ve skupině věnující se vývoji aplikací. 

Tam jsme byli rozděleni do skupin po přibližně 4 studentech. Cílem pak bylo vymyslet aplikaci a 

naprogramovat její prototyp. Důležité bylo hlavně prodat myšlenku, nebylo nutné mít hotovou celou 

aplikaci, připravenou už jen poslat do obchodu. Během této části už bylo potřeba vývoji aplikace 

věnovat i trochu volného času. Pro splnění bylo nutné na závěr projekt odprezentovat ve 20 

minutové prezentaci. 

Samotná výuka probíhala v troj-hodinových blocích. Ranní blok byl od 9 do 12 a odpolední od 13:30 

do 16:30. Některé dny však byl jiný program. Zejména se jednalo o různé školní výlety po Hong Kongu. 

Kromě posledního týdne bylo každý týden různým způsobem umístěno 6 bloků výuky, 1 blok volna a 

3 zbylé bloky představovaly výlety a zvané přednášky. Poslední týden byl zkrácen o závěrečný 

ceremoniál a závěrečné prezentace projektů. 

Na závěr musím říct, že jsem byl s programem letní školy velmi spokojen a určitě doporučuji 

budoucím studentům se zúčastnit. 
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Ubytování 

Ubytování na kolejích zařizuje a hradí místní škola. Jedná se o pokoje po dvou osobách. Koupelna je 

společná pro 2 pokoje. Jednou týdně vždy v pátek uklízečky uklízely koupelnu. Jediné, co je třeba si 

platit, je klimatizace. 

V přízemí jsou k dispozici pračky a sušičky. Jedno praní je za 5 HKD (16 Kč) a 4 minuty sušení jsou za 1 

HKD (3 Kč). 

S internetem to bylo složitější. Wi-Fi signál byl místy hodně slabý a bylo vhodné si požádat o povolení 

připojení na pevný internet, ke kterému byl pod každým stolem konektor. Žádost byla nejdéle do 

druhého dne vždy vyřízena. Jinak ve škole s Wi-Fi problém nebyl. Funguje tam i eduroam. 

Strava 

Strava byla problémovější. Ať už jednalo o nabídku nebo ceny. Přímo ve škole se nacházelo několik 

kantýn. Ceny se pohybovaly od 20 HKD (64 Kč) do 35 HKD (112 Kč). Průměrně bych odhadoval, že 

jsem se pohyboval kolem 30 HKD (96 Kč). Nabídkou jsem příliš oslněn nebyl, ale nakonec se dalo vždy 

něco vybrat. Do kantýny jsem většinou chodil na oběd i večeři. Snídaně jsem si řešil sám nákupem 

v supermarketu. 

Jídlo ve městě vyjde ještě mnohem dráž. Ceny levnějšího jídla se pohybují kolem 50 – 60 HKD (160 – 

200 Kč). A to není započtena doprava (viz níže). Pokud byste chtěli něco takového zkusit, tak 

doporučuji Wellington Street na Hong Kong Island. 

Další možností je nákupní centrum, které se nachází hned u školy. V jeho nejvyšším patře lze nalézt 

mnoho restaurací a „fast foodů“. Další variantou jsou různé markety, zejména v Kowloonu na Mong 

Koku. My jsme ještě často chodili na sushi do Sushi Takeout. Jeden kousek nigiri byl za 3 HKD (10Kč), 

takže za 100 – 120 Kč se dalo také dobře najíst.  

Doprava 

Na dopravu po městě je naprosto výborné metro. Jezdí ve velmi krátkých intervalech (ve špičce i 

každou minutu, normálně do 5 minut) a lze se s ním dostat skoro všude. Jezdí přibližně od 6 ráno do 1 

ráno. Tam kde už metro nestačí, tak jezdí velmi hustá síť autobusů. Jednosměrná cesta metrem od 

kolejí do centra Kowloonu byla kolem 5 HKD (16 Kč), na Hong Kong Island kolem 12 HKD (38 Kč). Ceny 

autobusů se různí. Pohybují se kolem 5 – 20 HKD (16 – 48 Kč), v závislosti na délce linky. A pozor: 

pokud v autobuse platíte hotově, tak nevrací. 

Nejen kvůli tomu je skoro nutností si v Hong Kongu pořídit Octopus kartu. Lze ji pak používat nejen na 

hromadnou dopravu ale v podstatě v každém obchodě. Není tedy nutné pořád někde lovit drobné 

v peněžence. 

Po městě je ještě možné zvolit dopravu pomocí taxi. Jízda z Hong Kong Island na koleje vycházela 

kolem 120 HKD (384 Kč), což se ještě ve 4 lidech dalo zvládnout. 
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Finanční podpora a náklady na pobyt 

Od školy jsme dostali stipendium 32 000 Kč. Zbytek nákladů pokryly vlastní úspory a pomoc od rodičů. 

Mé celkové náklady byly přibližně 41 000 Kč, v čemž je zahrnuto úplně všechno. 

Kdybych odmyslel spojené náklady na následující pobyt v Malajsii – letenka jen do Hong Kongu a  

některé věci by nebylo nutné zařizovat – tak by náklady na přípravu klesly na 17 800 Kč. Celkové 

náklady by pak byly 37 600 Kč. 

Stipendium od školy by pak pobyt nepokrývalo přibližně o 5 600 Kč, což je dobré. Za 5 týdnů 

v Čechách bych určitě utratil víc. 

Náklady na přípravu – letenky, vízum, … 17 800 Kč 

Život v Hong Kongu – jídlo, doprava, … 19 800 Kč 

Celkem 37 600 Kč 

 

Celkové zkušenosti 

Letní školu mohu všem velmi doporučit. Pokud máte možnost vyjet, tak vůbec neváhejte a jeďte! 

Naučíte se něco nového, zažijete skvělý měsíc ve skvělém městě a získáte hromadu nových přátel. 


