
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Elektrotechnická  

Obor studia: Softwarové inženýrství a technologie (SIT)  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Bakalárska  

Zahraniční škola 
Země: Čína (Hong Kong)  

Název zahraniční školy: Hong Kong University of Science and Technology  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Burgitta Ho  

E-mail koordinátora zahraniční školy: egbho@ust.hk   

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://studyabroad.ust.hk/#inbound   

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 1.9.2018  

Konec pobytu: 22.12.2018  

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
 
O možnosti vycestovať som sa dozvedel z hromadných emailov a takisto z besied, ktoré 
škola organizuje. 
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
 
Škola a takisto iné reporty odkazovali na túto stránku: https://prog-crs.ust.hk/ugcourse, 
avšak tam sú všetky možné predmety, nie iba tie, ktoré sa budú vyučovať daný semester. 
Spoľahlivejšie je preto určite použiť https://w5.ab.ust.hk/wcq/cgi-bin/1810/, kde si môžete 
navoliť predmety podľa semestrov, učiteľov, fakúlt… 
 
Škola bohužiaľ neposkytuje presný sylabus predmetov. Je preto potrebné si buď to vyhľadať 
stránku daného predmetu (sám som ju mal častokrát problém nájsť) alebo skúsiť napísať 
profesorovi (tí cez leto ani neodpisovali). Na začiatku sme mali takisto 2 týždne na to zmeniť 
si predmety, pokiaľ sa nám nepozdávali. 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
 
Prepis známok a motivačný list. 
 

 



Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
 
Dostanete pozvánku do prepracovaného online systému, cez ktorý s Vami komunikujú. 
Všetky dokumenty a potvrdenia nahrávate tam. 
 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
 
V angličtine. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
 
Na študijnom oddelení som musel odovzdať: 

• Študijný plán 
• Podpísanú finančnú dohodu 

 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
 
Na portál mobility.cvut.cz som do svojej karty študenta musel nahrať: 

• Zvací dopis 
• Doklad o poistení 
• Študijný plán 
• Potvrdenie o zápise do ďalšieho semestra 

 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
 
Vízum zariaďovala zahraničná univerzita. Musel som poslať poštou dokumenty, ktoré si 
vyžiadali. Odporúčali to poslať kuriérom. Ja som to však riešil čím skôr a poslal normálnou 
poštou — všetko dorazilo ďaleko skôr, než to vôbec oni začali riešiť. Keď víza vybavili, poslali 
mi ich späť domov a ja som si ich iba nalepil do pasu. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
 
Nad poistením som najprv veľa nepremýšľal. Neskôr som však zistil, že bolo zahrnuté v cene, 
ktorú sme museli zaplatiť pred príchodom na univerzitu — 9,400HKD. Tá pokrývala 
zdravotné poistenie na celú dĺžku pobytu a takisto aj ubytovanie. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
 
Žiadne som nepotreboval. 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
 

 



Do destinácie som sa dostal letecky. Aby som naplno využil to, že letím tak ďaleko rozhodol 
som sa mesiac pred začiatkom štúdia cestovať po Ázii. Kupoval som si teda iba jednosmernú 
letenku cez môj obľúbený portál Kiwi.com. Letenku späť som si kúpil až počas semestra. 
Skúšky zo zimného semestra musel každý mať hotové už pred Vianocami, ale internát nám 
platil až do 4. januára. Po semestri by som takisto odporúčal cestovať, keďže letný semester 
na ČVUT začína až v polke februára. Keďže som letenky kupoval separovane, platil som za ne 
až 600eur. Pokiaľ je však človek šikovný a kúpi si spiatočné letenky vie sa dostať až takmer na 
polovicu tejto ceny. 
 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
 
Nič špeciálne, stačia nalepené víza v pase, ktoré Vám zahraničná univerzita pošle. 
 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

 
Univerzita poskytla 2 termíny vyzdvihnutia z letiska úplne zadarmo. Je to veľká výhoda, 
pretože univerzita je na úplne opačnom konci ako letisko. Inak sa dá z letiska dostať Airport 
Expressom za 100HKD, následne prestúpiť na metro a potom na minibus. Alebo naskočiť na 
autobus A22 a následne prestúpiť na další autobus. Google Maps budú Tvojim pomocníkom. 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
 
Menil som. Hlavne z dôvodu, že sa mi niektoré predmety páčili viac ako iné. Prvé 2 týždne sú 
dostupné na zmenu predmetov. 
 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
 
School of Engineering sa Vás pokusí popredu dostať do technických kurzov, ktoré skutočne 
chcete. Neskôr Vám dajú prístup k online portálu a povedia Vám presný čas kedy sa 
registrácia do kurzov spúšťa. Sem odporúčam určite nezaháľať a zaregistrovať sa v moment, 
keď sa registrácia otvorí. O tom je celá univerzita aj Hong Kong. Všade je milión ľudí a všetko 
sa rýchlo „vypredá“ – rovnako je to aj s predmetmi. Triedy majú veľmi obmedzené kapacity 
a ľahko sa môže stať, že skončíte na waitliste. Waitlisty, to ako na nich ste si všetko pozeráte 
cez portál, ktorý Vám škola sprístupní. 
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
 
Obrovský prínos do života pre mňa mal kurz vyjednávania: MGMT 3140 – Negotiation 
vyučovaný Stephenom Nasonom. Nie je to programovanie, ani nič technické, je to predmet 
z fakulty manažmentu, ale profesor sa vyjednávaniam a researchu v tejto oblasti venuje 



veľmi dlho. Je zábavný, vysvetľuje ako funguje veľa vecí. Myslím, že do života prejsť si týmto 
kurzom stojí skutočne za to. 
  
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
 
Nie. 
 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
 
Moja skúsenosť môže byť skreslená, pretože som mal minimum technických predmetov. 
Vyučovanie je však skutočne na úrovni, často veľmi interaktívne. Niektoré predmety vyžadujú 
spoločný projekt, iné majú zasa iba domáce úlohy. Niektoré predmety majú aj cvičenia, tie 
však trvajú iba 50 minút, takže za ten čas sa toho často veľa nestihne. Hodnotenie je úplne 
iné ako doma. Hodnotí sa cez krivku. Ak teda väčšina ľudí v predmete dosiahlo výborné 
výsledky, tak je ťažké dostať dobrú známku. Pokiaľ zasa každý dosiahol nízke výsledky, tak sa 
celé známkovanie posúva. Musím povedať, že kvôli tomuto systému som mal veľmi nejasnú 
predstavu o známkovaní a o tom, koľko úsilia mám na školu vynakladať, keďže všetci ostatní 
študenti sú veľmi súťaživí a chcú dostať tie najlepšie známky, aj keď obetujú všetok svoj čas. 
 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
 
Opäť nemôžem presne porovnať, keďže som mal minimum technických predmetov. 
Každopádne kvalita výučby je však na veľmi vysokej úrovni. V niektorých predmetoch 
porovnateľná s ČVUT, v niektorých predmetoch snáď aj lepšia. 
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
 
Veľmi záležalo na predmete. Niekde sme nič nepotrebovali, aj keď sa odporúčala nejaká 
literatúra, tak mi úplne stačili prednášky. Niekde sme museli platiť za učebnice, ktoré boli 
veľmi drahé v porovnaní s Českom (~1000Kč), ale keď som sa bavil s inými výmennými 
študentami, tí povedali, že to je oveľa lacnejšie ako na ich univerzitách. Myslím však, že 
väčšina technických predmetov žiadne poplatky navyše nevyžadovali. 
 
Jaká je vybavenost kampusu? 
 
Jednoducho úžasná! Nikdy v živote som nebol na lepšom kampuse. Mali sme k dispozícií 
vonkajší bazén, vnútorný bazén, obrovskú posilňovňu, lezeckú stenu, squashové, futbalové a 
basketbalové ihriská, bežeckú dráhu, knižnicu, univerzitnú reštauráciu, a mnoho jedálni. 
 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
 
Používal som iba svoj počítač, ale myslím, že dostať sa k univerzitným problém určite nebol. 
Buď to sú počítače prístupné na rôznych miestach, ako človek kráča po kampuse alebo sú 



dostupné v knižnici. Nemal som žiadne predmety v počítačovej miestnosti, no predpokladám, 
že tam je to samozrejmosťou. Internet je dostupný na celom kampuse vďaka eduroam sieti. 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
 
Pred príjazdom sme mali možnosť vybrať si z niekoľkých aktivít, ktoré skutočne stáli za to. 
Neskôr nebolo veľa akcií vyslovene iba pre výmenných študentov, ale pre študentov 
všeobecne. Človek sa nikdy nenudí, práve naopak, skončí pri tom, že si musí dobre vyberať 
kam chce ísť, pretože nemôže stihnúť všetko. 
  
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
 
Nebol som. Škola má však nespočetne organizácii a záujmových skupín, do ktorých sa 
študenti môžu pridať. 
  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
 
Na internáte, na kampuse. 
 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
 
225€. 
 
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu) 
 
Ubytovanie v Hong Kongu patrí medzi jedno z najdrahších na svete. Preto pokiaľ nemáš 
rodinu alebo blízkych známych, odporúčam využiť univerzitné ubytovanie. Univerzita ponúka 
buď to bývať mimo kampus, v peknom ubytovaní, blízko k metru, avšak s potrebou ísť 
minibusom na kampus. Alebo bývať na kampuse, ďalej od metra, bez potreby ísť do školy 
minibusom. Povedal by som, že väčšina ľudí bola viac spokojná s výberom na kampuse, keďže 
sa tam nonstop niečo deje a väčšina ľudí je tam. 
 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
 
V prípade prijatia univerzitného ubytovania stačí záujem iba potvrdiť v systéme. Ubytovanie 
Ti potom bude priradené. 
  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
 



Obchod s potravinami. Reštaurácie s rýchlym občerstvením: Starbucks, Subway, McDonald’s. 
Tri jedálne a univerzitné reštaurácie. 
 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
 
Záleží na konkrétnej veci, ale je to tak 1.5 — 3x viac ako v ČR. 
  
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
 
Jediná nevýhoda je, že celý kampus je situovaný na absolútnom okraji Hong Kongu. To však 
prináša aj svoje výhody — neustály výhľad na more a kopec krásnej prírody. Ak teda človek 
chce opustiť kampus, musí najprv takmer vždy vycestovať minibusom, ktorý premáva medzi 
univerzitou a metro stanicou. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
 
Všetky informácie dostaneš počas orientation session, ale v zásade to nie je nič 
komplikované. Človek musí vybaviť študentskú kartu, zľavovú kartu na MHD a podobne. 
  
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
 
Mal, nebolo to nič hrozné, v podstate som sa ohľadom niečoho iba chcel opýtať. Univerzita 
má svoju vlastnú kliniku, kde som sa dopredu objednal, následne ma prijali, doktor ma 
vyšetril, predpísal mi lieky, ktoré som si mohol vyzdvihnúť rovno v malej lekárni v rámci 
kliniky. Za vyšetrenie som neplatil a liek ma vyšiel na 80HKD. Univerzita má takisto zubársku 
kliniku, kde som za dentálnu hygienu platil 90HKD (v Prahe to stojí tak 3x viac). 
 
Pracoval/a jste během studia? 
 
Nie. Dal som si od práce pauzu a musím povedať, že som za to veľmi rád. Štúdium samotné 
vyžaduje veľa času. Bol som rád, keď som cez víkendy vybehol von a to som počas semestra 
ani nikam necestoval. 
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
 
Myslím, že víza dokonca ani nedovoľujú pracovať. Univerzita sama však občas ponúkne 
nejaké miesto na privyrobenie si pre študentov — neviem však, či sa to aplikuje aj na tých 
výmenných. 
 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
 
Ja som chodil do posilňovne a do bazénov. Turistika je takisto „národný šport“ v Hong Kongu, 
takže sa dá ísť na veľa pekných túr. Pekná pláž je vzdialená od kampusu menej ako 30 minút 
cestou autobusom. Možností je skutočne veľa. 
 



Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
 
Peniaze, ktoré som si našetril a peniaze, ktoré som dostal od ČVUT. 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
~500€ 
 

a) z toho stravování: ~250€ (chutné jedlo sa dá mať za 24HKD aj za 130HKD) 
b) z toho ubytování: 225€ za mesiac 
c) z toho na cestování a volný čas: cca 100€ (veľmi záleží kam človek chodí a čo robí)  

 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
 
Circa 50%. 
 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
 
Štipendium mi bolo vyplatené v začiatkoch výmenného programu prevodom na môj bankový 
účet. 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
 
Nezriaďoval som si účet v Hong Kongu. Hong Kong je stále dosť staromódny a veľa ľudí sem 
funguje s hotovosťou. Vo veľa podnikoch sa kartou platiť ani nedá. Takže buď si so sebou už 
veľa hotovosti prinesieš pokiaľ vieš, kde sa dá dobre zameniť alebo si tu stále raz za čas 
nejaké peniaze vytiahneš z bankomatu. 
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
 
Platil som iba za učebnice a podobne. Žiadne poplatky navyše, ktoré by boli neočakávané. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
 
28 
 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
 
28 



 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
 
Zobral som si z každého niečo, takže mi bol uznaný jeden povinný predmet, jeden povinne 
voliteľný predmet a 2 voliteľné predmety. 
 
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
 
Áno. Zabezpečil to študijný plán, ktorý mi podpísali profesori daných predmetov predtým než 
som odišiel do zahraničia. 
 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
 
Dal som znova podpísať študijný plán profesorom, tentokrát už aj so známkami a odovzdal ho 
na študijnom oddelení. 
 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
 
Žiadne, ktorých by som si bol vedomý. 
 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
 
Obrovský. Univerzita je popredu s vybavenosťou, technológiami, vedomosťami, ktoré sa snaží 
vyučovať aj výskumom ktorý robí. Niektorí profesori sú top vo svojom odbore, uznávaní 
ostatnými po celom svete. 
 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
 
Obrovský. Hong Kong je mesto s nespočetne veľa možnosťami a rovnako aj univerzita. Veľké 
spektrum výmenných študentov z celého sveta. Veľa nových kamarátstiev, lepšie spoznanie 
a pochopenie čínskej kultúry. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
 
Niektoré materiály neboli aktualizované, avšak pokiaľ človek číta emaily zo zahraničnej 
univerzity a riadi sa podľa nich, tak o nič nepríde. Chýbalo mi trochu viac reportov od 
študentov z minulých rokov. Mimo to však všetko prebiehalo bez problémov. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
 



Škola poskytovala všetky informácie ohľadom procesu vždy s veľkým predstihom. Chýbalo mi 
však viac informácií o predmetoch, konkrétne sylaby. 
 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
 
Určite áno. 
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
 
Skúsenosti so špičkovou univerzitou vo svete (TOP30). 
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
 
Našťastie nie. 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 
Instagram: https://www.instagram.com/marekdlugos/  
 


