
Závěrečná zpráva z letní školy v HongKong 
 

Osobní údaje 
Jméno, příjmení: Petr Weissar 

Email: petr.weissar@uhk.cz 

Obor, ročník: AI2, 1. ročník 

Délka pobytu: 1 měsíc (7.7 - 7.8.) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové 

Přijímající VŠ: City University of Hong Kong 

 

Příprava k pobytu 

Vízum 
Několika-stránkový formulář pro získání víza do Hong Kong bylo nezbytné vyplnit a poslat do 

několika dnů po samotném výběrovém řízení. U některých spolucestujících vznikly nečekané potíže, 

které se však zvládly operativně vyřešit díky magistře Dagmaře El-Hmoudové, komunikující přímo 

s vedením tamní univerzity. 

 

Očkování 
Do oblastní jižní Asie je doporučováno očkování na břišní tyfus a žloutenku typu B. Na obojí jsem se 

včas objednal u místního doktora v Hradci Králové a celkové částka se pohybovala kolem 1 500 Kč, 

z čehož mi však nakonec moje zdravotní pojišťovna Všeobecná Zdravotní pojišťovna (dále jen VZP) 

proplatila něco okolo poloviny částky. 

 

Letenka 
Let jsem naplánoval na uvedené častové období a obě cesty byly s přestupem. Spojení bylo tedy Praha 

-> Dubai -> Hong Kong a cesta zpět Hong Kong -> Dubai -> Praha. Letěl jsem se společností Fly 

Emirates v Economy třídě, přičemž celková cena letenek mě vyšla na 16 257 Kč a to z důvodu, že 

jsem letenky koupil s předstihem několika měsíců. Na leteckou společnost nemohu mít jedinou 

připomínku, protože cesta byla nakonec jedním z nejlepších zážitků z celé letní školy. 

 

Cestovní pojištění 
Pojištění pro vycestování jsem zakoupil opět u mé pojišťovny VZP. Zahrnovalo i lehké sportovní 

aktivity jako je například lezení na horolezecké stěně a zakoupil jsem variantu s neomezeným 

pokrytím léčebných výdajů celkem za 1 500 Kč. Nakonec jsem i zde dostal slevu díky zřízení dalšího 

pojištění za 5 Kč a konečná částka za pojištění po slevě byla okolo 1 100 Kč. 

 

Průběh 

Ubytování 
Ubytování bylo zařízeno univerzitou. Škola vlastní 11 budov, každá o 12-ti patrech, do kterých se lze 

dostat s přidělenou zámkovou kartou. Každé dva pokoje mají společnou koupelnu a záchod. My měli 

společnou koupelnu s čínskými studenty a za celý pobyt jsme neměli ani jeden konflikt. V pokoji jsme 

byli dva Češi. Měli jsme k dispozici elektrickou zásuvku, síťovou zásuvku, lampičku, skříň, noční 

stolek, postel a stůl s kolečkovou židlí, což je více než postačující. 
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Strava 
Na snídaně jsem chodil do jedné z pěti kantýn, které jsou různě uspořádané buď v areálu kolejí nebo 

v některé z budov univerzity v kampusu. Snídaně stály většinou přibližně 60 Kč, obědy a večeře okolo 

100 Kč. Často jsme však na večeři chodili do města na sushi, což bylo výrazně levnější, nebo naopak 

jsme občas zašli na oběd na „dim sum“, kdy jedna porce vyšla cca na 300 Kč. Cenově přijatelná 

varianta byla také v místních fast-foodech, které jsme rovněž několikrát navštívili. 

 

Doprava 
Z velké části je Hong Kong pokrytý sítí metra, které by se cenově dalo přiřadit k metru pražskému 

(pokud jsme nevyužívali airport-express, který stál bez mála 200 Kč). Systém přesedání z linky na 

linku pro mne byl první jízdu nepochopitelný, ale za malou chvíli jsem si na systém zvykl a metro 

v Hong Kong je podle mě nejlepší metro, ve kterém jsem kdy jel. Všude po městě každou chvíli jezdí 

autobusy a mikrobusy. Pokud jsme chtěli do míst v časech kdy MHD nejezdí, využili jsme dopravu 

pomocí taxi, protože ceny byly velmi přijatelné. 

 

Internet 
V areálu kolejí a v univerzitním kampusu se nacházejí Wi-Fi sítě eduroam a místní CityULan, kam se 

lze přihlásit se školními přihlašovacími údaji. V areálu univerzity se signálem nebyl problém, ale to 

nelze říci o pokoji na kolejích. Zařídil jsem si proto na svou MAC adresu v PC přes školní personál 

přímé připojení do LAN zásuvky.  

Mimo to jsme si pořídili mobilní internet 12 GB dat za částku cca 300 Kč, takže jsem v konečné fázi 

vlastně skoro ani nezapínal Wi-Fi a jel stále přes mobilní internet, jelikož se po celém Hong Kong 

nachází vysokorychlostní LTE sítě. 

 

Studium 
Náplň studia byla rozdělena do dvou hlavních částí. První část zabírala 2 týdny ze 4 a byla zaměřena 

na výuku programování v jazyce Java, používání Android komponent v layout souborech a vytvoření 

několika základních aplikací pro porozumění celkového kontextu látky. 

Druhá část zabírala následující 2 týdny, kde bylo možné se rozhodnout, jestli pokračovat dále 

s vývojem Android aplikace v týmu, nebo věnovat se designu hardware a frekvencím antén. 

 

Finanční náklady a zkušenosti 

Náklady 
Celkové náklady na stravu, zážitky, letenky, pojištění a očkování mě vyšly přibližně na 50 000 Kč. 

Tato částka byla částečně pokryta stipendiem v hodnotě cca 35 000 Kč a zbytek mi pokrylo 

prospěchové stipendium za uplynulý školní rok. 

 

Mé hodnocení pobytu 
Pobyt v Hong Kong považuji za obrovský přínos. Měl jsem možnost procvičit svou angličtinu, poznal 

jsem mentalitu východních kultur, prošel si krásami i nebezpečím Asijské přírody a prodíral se 

v jednom z nejvytíženějších a nejlidnatějších měst na světě. Studium v Hong Kong musím doporučit 

každému, kdo má zájem naučit se programovat pro Android a poznat krásy Hong Kong. 

 

Návrhy na zlepšení 
Přestože jsme na začátku při přihlašování na letní školu uváděli, zda-li jsme začátečníci nebo pokročilí 

programátoři v jazyce Java, měli jsme si nakonec všichni projít výukou Android, což by pro mne byla 



ztráta častu. Naštěstí jsme se s místním lektorem Kinnym domluvili na vytvoření vlastního projektu, 

ve spolupráci se studenty Aleš Berger a Karel Petránek. Projekt byl zaměřen na poskytnutí rad a 

zkušeností nově příchozím exchange studentům, co se týče důležitých míst v Hong Kong a bylo 

možné k těmto bodům připisovat komentáře, obrázky, zkrátka umožnit jednoduchou komunikaci. 

 

 


