HONG KONG JE JAKO HORKÝ KOTLÍK:
VYBERTE SI TY PRAVÉ PŘÍSADY.
Rušné ulice plné obchůdků se všemožným zbožím, proti nim obchody s luxusními kabelkami nebo
šperky. Pláže a hory, lákající k výšlapům nebo k přespání pod stanem u moře jen kousek od
vysokých kancelářských budov. Čilý ruch, čínské znaky a teplé počasí po celý rok. Hong Kong má
zkrátka jedinečnou atmosféru, do které stojí za to se ponořit. Mezi oblíbené pokrmy patří dim
sum nebo hot pot, u kterých si vybíráte jaké přísady se vám zlíbí a v případě druhého
jmenovaného si je můžete připravit na ohni. A podobným „horkým kotlíkem“ zážitků je i studium
na City University of Hong Kong.
Škola je nebývale dobře vybavená co se týká studijních prostor, knihovny s doslova milionem
publikací, míst k relaxaci či sportovnímu vyžití. Určitě neváhejte zapojit se třeba do atletických
soutěží nebo utkání v ping-pongu na které můžete trénovat v budově u kolejí. :-) Je tady také
skvělý bazén otevřený až do konce listopadu. Jelikož permanentka je na místní poměry opravdu
levná (100 HKD), je to výtěčná relaxace po školním dni nebo kolem poledne případně možnost jak
konečně začít sportovat 3x týdně, pokud se k tomu jinak nemůžete „dokopat“ ;-) Když je bazén
tak levný (jednotlivý vstup dokonce vyjde jen na 4 HKD) a je 10 minut pěšky daleko, všechny
výmluvy jdou stranou. :–)
Co se týká samotného studia, pro ekonomy je tady trochu tradeoff. Pokud byste chtěli studovat
čistě ekonomické nebo na finance orientované předměty podobně jako na IES, tj, např.
Investments nebo Corporate finance, doporučuji vám domluvit si je hodně dopředu s partnerskou
školou, nejlépe se na ně doptat ještě před výběrovým řízením na UK. Není totiž vůbec samozřejmé
že je budete mít ve finálním rozvrhu. Na místě se může snadno stát, že vám žádný předmět tohoto
charakteru nepůjde zapsat, protože jsou vypisované ze strany College of Business, se kterou UK
bohužel nespolupracuje a která má svých zahraničních studentů opravdu hodně.
Já jsem studoval od srpna do prosince 2015 na Department of Asian and International studies
(AIS), které patří pod místní fakultu sociálních věd (College of Liberal Arts and Social Sciences) a
kde se čistá ekonomie nevyučuje. I počet předmětů, které souvisejí s ekonomií, je na mém zdejším
institutu daleko ménší, dá se zde ale určitě sestavit opravdu zajímavý rozvrh. Doporučuji předem
počítat s tím, že v konečném rozvrhu budete mít téměř všechny předměty z této katedry – a podle
toho i vybírat. Ze svých zkušeností můžu doporučit předměty State and Economy in Asia,
Economic Transformation of China, Project Planning and Management for Development nebo
Comparative Development in Asia.

Vyřízení studia magisterských předmětů je tady relativně složité, ale dle mé zkušenosti stojí za to,
protože magisterské předměty minimálně z AIS jsou často vyučované zhraničními profesory (v
mém případě ze Španělska a Francie a v jednom bakalářském kurzu byl vyučující z USA) se
zajímavými životními zkušenostmi a na hodinách se hodně diskutuje případně se sehrávají
simulace podobné např. rozhodování výkonné rady neziskové organizace.
Co se týká obtížnosti studia, myslím že CityU nemůže studenty z IES zaskočit. Čeká vás sice mnoho
prezentací, projektů a esejů, předměty ale celkově nejsou tak obtížné. I proto můžu doporučit spíš
výběr předmětů odlišných od mainstreamu na IES, díky kterým můžete rozvinout své znalosti do
souvisejících oblastí, na AIS především směrem k většímu poznání Asie, její společnosti a
hospodářských úspěchů zemí jako je Japonsko, Korea nebo Čína. Ovšem doporučuji dát si spíš 4
nebo 5 předmětů než mých 6 (ekvivalent 36 ECTS) ;-)
Hong Kong je také výborným startovním bodem pro poznávání Dálného východu, pokud si
dopředu našetříte finance na cestování. Kamarádi během tohoto semestru navštívili Japonsko,
Koreu, Tajwan, Thajsko, Singapur, Vietnam nebo Filipíny. Já jsem pro změnu zamířil do Číny, a to
hned třikrát. I když je hranice jen několik kilometrů daleko, do měst jako je Peking nebo Šanghaj
se ale vyplatí spíše letecky a je dobré realisticky naplánovat co se dá stihnout vidět. I v samotném
Hong Kongu je toho k vidění hodně – na konci semestru možná podobně jako já zjistíte, že jste
nestlihli vidět zdaleka všechny krásy tohoto místa.
Semestrální výjezd na City University of Hong Kong (CityU) tedy můžu celkově doporučit jako
možnost poznat realitu Asie a vychutnat si pestrou paletu zážitků, nejen ve formě snad všech chutí
světa, které nabízejí místní restaurace.

