
Základní údaje o studentovi 
Fakulta:  Masarykův ústav vyšších studií 

Obor studia: Projektové řízení inovací 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterská 

 

Zahraniční škola 

Země:  
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Hongkong 

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: 3.9.2018 

Konec pobytu: 29.5.2019 

Délka pobytu v měsících: 9 měsíců 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
V rámci MBD jsem vyjela již během bakalářského studia. Sama jsem si vyhledala, jaké jsou 
možnosti výjezdu do zahraničí přes ČVUT. 
  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://w5.ab.ust.hk/wcq/cgi-bin/1910/ 
  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Přihláška 
  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Dostanete přístup do systému https://mystudyabroad.ust.hk/ , kam nahráváte všechny 
potřebné dokumenty. 
  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V anglickém jazyce. 

 

mailto:egbho@ust.hk
https://studyabroad.ust.hk/#inbound
https://w5.ab.ust.hk/wcq/cgi-bin/1910/
https://mystudyabroad.ust.hk/


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán, finanční dohoda, oznámení o výjezdu, žádost o dodatečné stipendium ve výši 7 
500 Kč (platí pro destinace ve vzdálenosti 6 000+ km).  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Studijní plán, přehled studijních výsledků, potvrzení o pojištění, zvací dopis, potvrzení o 
studiu. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, o vízum mi zažádala zahraniční škola. Potřebné dokumenty jsem poslala kurýrem do 
Hong Kongu (HK) a zbytek vyřídila škola. Vízum mi nestihli dodat před mým odjezdem, 
jelikož jsem tam letěla už v půlce srpna, takže jsem do HK přijela jako turista, vízum jsem si 
vyzvedla ve škole a nalepila do pasu. Poté bylo třeba opustit HK a znovu se vrátit pro aktivaci 
víza. Doporučuje se jet do sousedního Macaa (busem nebo trajektem bez víza) nebo 
Shenzhenu v Číně (metrem a na hranicích požádáte o visa on arrival). 
  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Škola má povinné zdravotní pojištění, které po příjezdu do Hong Kongu platí v jakékoliv jiné 
zemi, do které vycestujete. Datum platnosti je možné po domluvě posunout, ale nelze 
prodloužit, takže pokud plánujete zůstat déle či přijet dříve a cestovat, musíte si dokoupit 
vlastní pojištění.  
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nepotřebovala jsem. 
 

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

Letenky jsem kupovala jednosměrné, takže mě vyšla každá na cca 10 000 Kč. Jestli umíte 

lépe plánovat, tak je lepší koupit zpáteční, pravděpodobně by vás to vyšlo na cca 12 000 Kč. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas, příp. studijní vizum. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Já jsem nebydlela na koleji, tak nevím přesně, co tam jezdí, ale obecně se z letiště dá snadno 

dostat metrem nebo autobusy. Autobusy jsou o hodně levnější.  
 
 



Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, tomu se nedá vyhnout. O předměty je velký boj. Výměnní studenti mají na HKUST 
přednost ve výběru předmětů, ale studenti MÚVS mají nevýhodu, jelikož partnerská fakulta 
je School of Engineering a my potřebujeme ekonomické předměty, kde přednost mají 
business studenti. 
  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Škola Vám pošle s předstihem informace o datu registrace kurzů. Je třeba si dát pozor na to, 
jestli si chcete zapsat nějaký předmět, který vyžaduje prerekvizity nebo svolení profesora. V 
momentu, kdy si předmět chcete zapsat, je třeba již tyto záležitosti mít vyřízené. Kdo dřív 
přijde, ten dřív mele, takže doporučuju si předměty předem naplánovat a mít ihned náhradní 
v případě, že se Vám nějaký nepovede zapsat. 
  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Pro mě byly nejpřínosnější tyto předměty: Negotiation vyučovaný Stephenem Nasonem (je 
to výborný profesor, učí vás dovednosti, které se Vám budou v životě skutečně hodit), Traps 
and Pitfalls in Judgment and Decision Making vyučovaný Ka Man Ng (má velmi silný 
kantonský přízvuk, ale jakmile si na to zvyknete, tak je to výborná učitelka a náplň předmětu 
je také zajímavý). 
  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nebyla. 
  
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Výuka je mnohem interaktivnější než v Čechách. Většina profesorů dává studentům 
materiály ze svých přednášek, takže se při výuce můžeme místo psaní poznámek soustředit 
na výklad. Je tady velký důraz na skupinovou práci. Často máte týmové projekty, které tvoří 
30 - 40 % výsledné známky. Aktivní účast je taky často jednou z podmínek lepších známek. 
Známkování je podle křivky a vzhledem k soutěživosti místních studentů, je velice těžké 
dostat známku A. Mají nejen final exams, ale i midterm exams. Všechny jsou písemné a 
testují znalosti ne štěstí jako v českém vzdělávácím systému. 
  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Tohle bude hodně subjektivní vzhledem k tomu, že si jako výměnný student vybírám hlavně 
předměty, které by mě mohly bavit, a ne ty povinné, které si musí místní student zapisovat. 
Taky jsem vybírala předměty s lepším hodnocením od studentů, tudíž mně osobně přijde, že 
výuka na HKUST je mnohem kvalitnější než na MÚVS. Je tam větší výběr zajímavých 
předmětů a profesorů se zkušenostmi z oboru. 
   
  



Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Většinou nebylo třeba nic. Materiály z přednášek byly studentům přístupné, občas se platí 
nějaké poplatky za případová studia apod. 
  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je velmi dobře vybaven: knihovna, jídelny, restaurace, Starbucks, banka, 
knihkupectví, obchod se suvenýry, minimarket, sportovní haly, kadeřnictví, zdravotní 
středisko, … 
  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Počítače jsou k dispozici všude možně po kampusu, nejpohodlnější je to v knihovně. Každý 
student dostane na začátku roku 120 HKD (360 Kč) na tisk, zbytek si může dobít. Já jsem to 
celé ani nevyužila.  
  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, pořádá, ale jen na začátku semestru. Kapacita je omezená a každý si může vybrat max. 3 
aktivity.  
  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Nebyla jsem součástí studijní skupiny, ale zájmové taneční.   

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V bytě na Hong Kong Island. 
  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cena celého bytu byla 15 000 HKD (45 000 CZK), sdíleli jsme ho ve 2.  
  
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) 
Nebydlela jsem na koleji, protože jsem chtěla bydlet s přítelem, ale výměnným studentům 
doporučuju samozřejmě bydlení na koleji, jelikož byty v Hong Kongu jsou šíleně drahé viz 
výše, ale taky protože většina akcí se koná na kampusu. Pokud nebydlíte na koleji, ale chtěli 
byste tam přespat, tak je možné se domluvit s někým, že u něj přespíte a za malý poplatek 
Vám do pokoje přidají matraci. 
  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
HKUST se tě zeptá, jestli budeš mít zájem o ubytování. Zbytek vyřídí oni. 
  



Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Jsou tam 3 jídelny, 1 čínská restaurace, 1 francouzská, Subway, McDonald´s, Starbucks, 
minimarket a další menší stánky s jídlem.  
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
V jídelně jsou jídla za 60 – 300 Kč. Jinak většinou cca 3x dražší než v ČR. 
  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Metro stojí kolem 15 – 300 Kč podle stanic. Busy a minibusy stojí 15 – 30 Kč. Tramvaje jezdí 
pouze na Hong Kong Island, jsou asi za 6 Kč. Taxi je celkem levní vzhledem k cenám v Hong 
Kongu.  
  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Všechny potřebné informace se dozvíš na místě a vždy se můžeš obrátit na koordinátorku, 
takže není třeba se na to připravovat dopředu. 
  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Na kampusu je klinika s lékárnou. Prohlídka je zdarma, za léky platíte. Je tam také zubař, ale 
poplatky jsou malé. 
  
Pracoval/a jste během studia? 
Nepracovala jsem, není to možné se studijním vízem. 
  
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nejsem si jistá, ale pokud tam jedeš na studijní vízum, tak je asi možné pracovat jen zadarmo 
nebo načerno. 
  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Pěší turistika, pláže, surfing, koňské dostihy, ostrovy – až na dopravu je všechno zadarmo. 
Z Hong Kongu jsou levné lety všude možně po Asii, takže doporučuju krátké cesty o 
víkendech. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Vlastní peníze a dotace od ČVUT.  
  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
24 000 Kč  
a) z toho stravování: 7 000 Kč 

b) z toho ubytování: 9 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: 8 000 Kč 
  
  



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
50 %  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Na bankovní účet začátkem každého semestru. 
  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Pokud nepracuješ v Hong Kongu, tak nevidím důvod pro zřízení účtu. Do zahraničí 
doporučuju si pořídit kartu od Revolut, která nabízí zdarma převody do zahraničních účtů a 
také zdarma výběry v zahraničí do 200 eur. 
  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Platila jsem za zdravotní pojištění, které bylo povinné, ale to se platí už před odjezdem do 
zahraničí.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
37 kreditů. 
  
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
37 kreditů. 
  
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všechny. Povinné, povinně volitelné i volitelné. 
  
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano, předem jsem se na tom domlouvala s koordinátorkou pro zahraniční styky. 
  
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?  
Koordinátorce jsem předala Transcript of Records ze zahraniční univerzity a následně mi byl 
vydán Doklad o uznání předmětů. Nebyly s tím nějaké velké problémy, ale spíše se to řešilo 
přes léto, kdy si většina lidí bere dovolenou, takže to trvalo 2 měsíce, než se vše vyřídilo. 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Rektorátu jsem poslala Confirmation of Study Period a Zprávu z pobytu, zbytek dokumentů 
jsem nahrála do mobility.cvut.cz.  

 

  



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Jedni z nejlepších profesorů, co jsem kdy měla. Škola hodně propaguje udržitelnost, což je 
velmi aktuální téma, a také často pořádá různé soutěže na podporu kreativity a proaktivity 
studentů. 
  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Tenhle výměnný pobyt jsem strávila víc času mezi místními studenty než výměnnými a 
musím říct, že mi to dalo opravdu hodně. Disciplína, tvrdá práce a respekt ke starším je tu 
naprosto běžné, ale také velká národní hrdost. Lépe jsem pochopila konflikt mezi Čínou a 
Hong Kongem, rozdíly mezi jejich jazyky, ale také jsem poznala obtíže chudých lidí žijící 
v jednom z nejdražších měst na světě. 
  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Velmi ochotný personál, hodně informací, ale ne všechny jsou aktualizované. 
  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Škola pořádá akce pro výměnné studenty jen na začátku semestru, ale pak už se nic neděje 
z jejich strany. Také buddy program není úplně domyšlený, což je škoda. 
  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano. 
  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Poznání nové kultury. 
  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Spíš ne. 
  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Nemám. 

 


