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Výběr studentů 

Dle výběrového řízení bylo vybráno 12 studentů (3 studenti bakalářského, 7 studentů 

inženýrského a 2 studenti doktorského studia) na základě úspěšného motivačního dopisu, jak 

v českém, tak v anglickém jazyce a na základě jejich studijního prospěchu.  

 

Vízum 

Před odjezdem bylo nutné zažádat o studijní vízum, které nám pomáhala řešit jak Mgr. El-

Hmoudová, tak koordinátorka z hongkongské univerzity Miss Idy Pang. Pro odeslání žádosti o 

vízum, bylo nutné vyplnit několika stránkový formulář a zaplatit poplatek (500HKD – 1600 

Kč).  

 

Letenka 

Během vyřizování víz jsem sehnala letenku. Nejeli jsme celá skupina 12 studentů dohromady, 

každý si letenky zajišťoval sám a v různých termínech. Na koleje od hongkongské 

universitysme se mohli hlásit v rozmezí několika dnů. Mě letenka mě stála 14 500 a byla od 

společnosti od China Eastern. Let byl tam i zpět s 1 přestupem v Šanghaji.  

 

Očkování 

Očkování jsem volila dle doporučení od doktorky ve Fakultní nemocnici. Jednalo se očkování 

na břišní tyfus, žloutenku typu B a proti vzteklině. Některá očkování (břišní tyfus) obsahoval 

více návštěv (3), proto bylo nutné jej řešit dostatečně dopředu. Minimálně měsíc.  

 

Cestovní pojištění  

Pojištění jsem volila u pojišťovny VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), se kterou mám dobré 

zkušenosti z předešlého zahraničního pobytu. V případě pojistné události mi byla částka do 

několika dnů proplacena na účet. Celková částka pojištění se pohybovala kolem 1200-1500 Kč.   



Výběr hotovosti 

V Hong Kongu není možné příliš počítat s platební kartou. V obchodech a restaurací ano, ale 

v případě  užívání školní jídelny ne. Funguje zde karta na MHD Octopus Card, na kterou si 

každý nahrává peníze z hotovosti. Lze s ní platit krom tržišť kdekoliv. Hotovost je nutné si buď 

vyměnit ještě v České republice, v některých případech se však více vyplatí vybrat si hotovost 

z karty až v Hong Kongu.  

 

Ubytování 

Ubytování nám poskytla univerzita CityU. Jednalo se o studentské koleje. V kolejním kampusu 

bylo 11 budov, každé o 12-ti patrech. Při nástupu jsme získali čipovou kartu, pomocí které jsme 

měli přístup do pokoje. Každý pokoj obsahoval dvě lůžka, skříně, stoly a židle pro dva studenty. 

Pokoj byl vybaven poměrně moderně. Dva pokoje byly uprostřed propojeny společnou 

koupenou a záchodem. Na pokoji jsem byla s hongkongskou studentkou, která ač byla příliš 

tichá a nemluvná, neměly jsme za celý pobyt jediný problém.  

Jednou za týden chodily pokoj a koupelnu uklízet uklízečky. Na konci jsme pokoj museli předat 

ve skvělém stavu. Pokoj si při předání pečlivě kontrolovali.  

Koleje jsou zhruba 15 minut chůze vzdálené od školy. 

Jak ve škole tak na kolejích fungovala Wi-Fi síť Eduoram a CityULan, kam se šlo přihlásit se 

školními přihlašovacími údaji. Ve škole s připojením nebyl problém, zato ve většině pokojů 

ano. Vyřešili jsme to koupí mobilního internetu. 12GB internetu přišlo zhruba na 300 Kč.  

 

Doprava 

Po Hong Kongu jsme při přemísťování využívali městskou hromadnou dopravu, nejčastěji 

metro a autobusy (Double Deckery, mikrobusy). Občas jsme využili i možnosti taxi služby, 

která byla dražší, než městská hromadná služba, ale ne příliš.  

Z letiště bylo nejvýhodnější jet autobuse E22, který staví přímo před kolejemi.  

 



Stravování 

Snídaně a některé večeře jsem jedla na kolejích z vlastních zásob. Využívala jsme společnou 

lednici na mém patře, kde bylo sice nutné počítat se ztrátou jídla, já s tím však problém nikdy 

neměla.  

Jiní studenti chodili i na snídaně do jedné ze školních jídelen. Já jsem jídelny využívala přes 

obědy a někdy večeře. Komplet celé jídlo i s polévkou stálo kolem 100 Kč a nebylo špatné. 

Škola obsahovala 5 jídelen, které jsme střídali. Nejlepší způsob placení bylo v jídelně pomocí 

Octopus carty.  

Na jídlo jsme často chodili i na sushi (Sushi také out), jehož cena byla velmi nízká. 10 Kč za 1 

kus. Oproti tomu jídla v restauracích byla většinou dražší 150-300Kč.  

 

Studium  

Studium na Univerzitě probíhalo pomocí audio programu. Na první hodině každý z nás získal 

sluchátka a jel dle svého tempa a předešlých znalostí. V případě nejasností bylo ve třídě 

přítomno několik vyučujících, kteří nám problém pomohli vyřešit.  

Letní škola byla dlouhá 4 týdny a rozdělena do 2 částí. V prvních dvou týdnech jsme všichni 

studovali lekce podle audio programu, učili se základy programování v Javě a používání 

Android komponent v layout souboru. Také jsme tvořili jednoduché aplikace a úkoly pro 

pochopení výkladu látky.  

V druhých dvou týdnech jsme si mohli vybrat, zda pokračovat v programování v Androidu, či 

zda se věnovat hardware designu a měření frekvencí antén. V případě pokračování 

v programování v Androidu jsme měli za úkol sestavit několikačlenné týmy složené z různých 

národností a společně vypracovat fungující aplikaci. Tu jsme závěrečný den společně 

prezentovali. 

 

Volný čas 

Hong Kong je krásné město, kde je možné vidět spoustu zajímavých míst. Spolu s partou 

studentů jsme se byli podívat například na Budhu, zaplatili si vstup na jeden z nejvyšších 



mrakodrapů Sky100, strávili večer na kouzelném místě Victoria Harbour, navštívili nejživější 

ulici Lan Kway Fog, podnikli několik výletů na blízké kopce: Lion´s Peak, Dragon´s Back a 

Victoria´s Peak a spousty dalších míst. Se školou jsme vyrazili i do historického muzea a muzea 

věd, které nás zaujalo více. Také jsem poprvé v životě bruslila na ledě v srpnu a to dokonce 

uprostřed moderního obchodního nákupního centra. S dalšími dvěma studenty jsme poslední 

týden vyjeli i za hranice Hong Kongu na blízký ostrov Macao lodí. Získat víza do Macaa nebyl 

problém, ani opustit území Hong Kongu. Viděli jsme spoustu krásných míst, ale určitě jsme 

nestihli vidět veškerá místa, která toto velkoměsto nabízí.  

 

Cestování 

Po skončení letní školy v Hongu Kongu se naše skupina 12 studentů rozdělila na 3 skupiny. 

Jedna jela domů, druhá více početná skupina odletěla poznávat krásy Vietnamu a třetí největší 

skupina odletěla na Filipíny na ostrov Puerta Princesa.  

Dovolenou na Filipínách jsem si moc užila, ale její návštěvu více doporučuji na jiné roční 

období. V srpnu je zde období dešťů a není možné podniknout spousty výletů a vidět spousty 

krásných míst.  

 

Finanční náklady 

Od UHK jsme získali jako stipendium 32 000 Kč. Ubytování, ani studium jsme neplatili, 

letenka mě stála 14 500, očkování 3000 Kč, pojištění 1500 Kč, víza 1600 Kč. Cena za jídlo, 

dopravu, dárky pro rodinu, vstupy a drobné výlety se vyšplhala na zhruba 15 000 Kč. Celkově 

mě pobyt spolu s dovolenou na Filipíny vyšel cca na 50 000 Kč. Výlet na Filipíny mě stál kolem 

12 000 Kč. Zbylé peníze jsem financovala z brigád.  

 

Závěr 

Studijní pobyt hodnotím velmi kladně. Jsem vděčná, že jsem měla možnost vycestovat, poznat 

kousek Asie, jak jsem si přála, studovat Android programování, které mě nadchlo a poznat 

novou kulturu a nové lidi. Měsíc v letní škole mi přišel jako ideální strávení letních prázdnin a 

na podobný pobyt bych jela určitě znovu.  



 


