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V rámci mezinárodního programu zahraničních stáží IAESTE jsem se zúčastnil dvouměsíční
odborné stáže na univerzitě The Hong Kong Polytechnic v Hong Kongu. Na vycestování mi
bylo  děkanem  Fakulty  elektrotechnické  ČVUT  poskytnuto  stipendium  v  rámci  programu
Mobilita-Akce 200.

O Hong Kongu

Hongkong  je  čínské  město  a  region  ležící  na  pobřeží  Jihočínského  moře.  Hongkong  je
významné  ekonomické  a  obchodní  centrum.  Patří  mezi  nejhustěji  osídlené  oblasti  světa.
Oficiální název regionu je Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong.
Hong Kong má vysoká stupeň autonomie, proto je zde odlišný právní systém a co bylo pro mě
nejdůležitější,  jedním z oficiálních jednacích jazyků je zde Angličtina. Toto je na rozdíl od
kontinentální  Číny  i  dalších  zemí  velký  benefit,  neboť  všechny  úřední  dokumenty  jsou
přeloženy do Angličtiny, ale také všechny formální náležitosti se mnou musely být všechny
instituce ochotny řešit v Angličtině, protože je to oficiální jazyk. Navíc i většina obyvatel mluví
alespoň trochu Anglicky a není proto problém domluvit se běžně v restauraci či v obchodě, za
celou stáž jsem jen jednou musel použít překladač do Čínštiny.
Hong Kong je sice relativně malý, ale i tak nabízí spoustu zajímavých míst k návštěvě, navíc v
blízkosti lze navštívit Macau, Taiwan, Japonsko a další země kam má ČR bezvízový styk. 

Před cestou

Česká republika má s Hong Kongem bezvízový styk umožnující pobývat v Hong Kongu až tři
měsíce bez víza. Toto se však vztahuje pouze na pobyt za účelem turismu, pro účast na stáži je
nezbytné studijní vízum, které mi pomohlo získat IAESTE Hong Kong. Vyplnil jsem všechny
požadované dokumenty a poslal je poštou na adresu IAESTE Hong Kong, to pak vyřídilo moje
vízum,  které  mi  přišlo  zpět  také  poštou.  Dále  je  před  cestou  vhodné  opatřit  si  cestovní
zdravotní pojištění a případně očkování proti některým nemocem (já jsem se na doporučení
svého lékaře nechal očkovat proti žloutence A+B a břišnímu tyfu, ačkoliv v Hong Kongu přímé
nebezpečí nehrozí). Sehnat místní měnu, tedy hongkongský dolar, je v ČR v podstatě nemožné
a je vhodné vyměnit si hotovost v amerických dolarech nebo v eurech, které jdou jednoduše
vyměnit  na  místě.  Já  jsem si  žádnou  hotovost  nevezl  a  peníze  jsem si  vybral  na  místě  z
bankomatu, což je další možné řešení. Ještě je vhodné si z ČR přivézt redukci na zásuvku
neboť v Hong Kongu se používají britské zásuvky, samozřejmě se dá koupit i na místě, ale
jejich bezpečnostní standart je přinejmenším diskutabilní.



Cesta

Hong Kong je od České republiky vzdálen asi 8500 km, což se promítá i do ceny letenek a do
doby strávené v letadle. Já jsem zpáteční letenku sehnal za 14500 Kč z Prahy s přestupem ve
Vídni a to včetně zavazadla a pojištění storna letu. Doba letu na Hong Kongské mezinárodní
letiště byla i s přestupem 13 hodin, kolej kde jsem bydlel se nachází ještě hodinu autobusem od
letiště.

Ubytování

Ubytován jsem byl na koleji pro studenty (a stážisty) The Hong Kong Polytechnic University.
Velikost pokojů je asi tak stejná jako na Strahově, vybavení je také podobné, jen koleje v Hong
Kongu jsou novější a tedy i vybavení je novější. Bydlel jsem na pokoji spolu se stážistou z
Německa, našimi sousedy byly dva stážisté z Polska a jeden další z Německa. Pokoje jsou na
koleji členěny do jakýchsi sekcí skládající se ze čtyř pokojů s celkem devíti studenty a pro
každou tuto sekci je společné sociální zařízení a lednička. Malá kuchyňka, pračka a sušička je
k dispozici na každém patře. Klimatizace je na každém pokoji, bez ní se totiž nedá přežít, ale
za její použití je nutné připlácet, vyšlo mě to asi na 25 Kč za den. Na koleji se nachází také
společná místnost  na každém patře  a  spousta  dalších  společných prostor  jako je  studovna,
televizní místnost, tělocvična atd.
Vzhledem k tomu, že jsem byl na stáži v době kdy mají místní studenti prázdniny tak koleje
nebyly  příliš  plné.  Převážná  část  obyvatel  kolejí  byly  mezinárodní  studenti,  kteří  byly  na
univerzitě na letní stáži stejně jako já a se kterými jsme podnikali společné výlety po okolí.  

Po příjezdu na místo

Hned  po  příjezdu  jsem  si  koupil  místní  SIM  kartu  od  operátora  MORE  mobile  (mohu
doporučit) s 2GB dat na měsíc za cca 200 Kč. Také doporučuji si co nejdříve opatřit Octopus
card což je karta pro hrazení MHD ale dá se s ní platit v podstatě všude. Funguje to tak, že si
na kartu nabijete peníze v hotovosti a pak platíte touto kartou. 
Ihned po příjezdu mě asi nejvíce zaskočilo místní klima, sice jsem si přečetl, že tam má být
horko  a  vlhko,  což  byl  také  důvod  proč  jsem  si  ani  nebral  bundu  a  opravdu  jsem  ji
nepotřeboval, ale den příjezdu byl i na místní poměry velmi teplý den s 45°C. Po několika
dnech jsem si ale zvykl a horko není žádná větší problém, stačí dost pít.
Můj  první  pracovní  den  mě  čekala  schůzka  se  všemi  ostatními  stážisty  a  členy  místního
IAESTE, kteří s námi vyřídili administrativu na univerzitě. Poté jsem měl již schůzku s mým
vedoucím, doktorem Kwok Tung Lo.

Naplň práce na univerzitě

Na univerzitě jsem se zabýval výzkumem v oblasti digitálního zpracování šifrovaných JPEG
obrázků. V první části jsem převážně studoval již hotové práce zabývající se vyhledáváním
obrázků s šifrované databázi JPEG obrázků a změnou velikosti  šifrovaných JPEG obrázků.
Oba tyto  obory  jsou  poměrně  nové a  vzniky kvůli  možnosti  uchovávat  JPEG soubory  na
serveru  šifrované,  ale  zároveň  ve  stavu  kdy  server  může  měnit  velikost  těchto  obrázků  a



vyhledávat podobné obrázky. Toto samozřejmě vyžaduje i speciální postup šifrování. V druhé
části mé práce (což bylo reálně asi 75% mé práce) jsem se zabývat zdokonalením metody pro
změnu  velikosti  šifrovaného  JPEG  obrázku.  Všechny  dosud  publikované  metody  pro
zpracování v šifrované oblasti se zabývali jen zmenšením obrázku. Já jsem ve své práci navrhl
modifikaci metody šifrovaní tak aby bylo možné obrázek upsamplovat a následně jsem navrhl
postup pomocí kterého lze variabilně měnit velikost šifrovaného JPEG obrázku.
Můj vedoucí v průběhu práce nevyžadoval moji  permanentní přítomnost v laboratoři  takže
jsem částečně pracoval z kolejí, případně jsem mohl přes den jít na výlet a práci dělat večer což
bylo  naprosto  skvělé.  S  vedoucím  jsem  postup  pravidelně  konzultoval,  pomáhal  mi  najít
správnou cestu, ale zároveň jsem měl dostatek volnosti abych já hledal nové cesty a možnosti.
Jak on sám říkal, byl to můj výzkumný projekt a on mi s ním jen pomáhal. 
Tento  projekt  mi  umožnil  plně  využít  mé  doposud  získané  vědomosti  z  oboru  digitálního
zpracování signálů a zpracování obrazu a obohatit je o praktické zkušenosti s jejich aplikací.

Jídlo

Jedna studentská kantýna je  přímo na kolejích a  několik dalších kantýn je  přímo v areálu
univerzity. Každá kantýna má trochu jinou skladbu jídel,  obvykle převažuje tradiční místní
jídlo,  ale  dá se  najít  jídlo  přizpůsobené chuti  zahraničních studentů  a  indická nebo italská
kuchyně. Ceny jídla v kantýnách se pohybují od 60 Kč do 150 Kč. Jinak se v Hong Kongu dá
sehnat velká spousta různých jídel.  Místní jídlo se dá sehnat poměrně levně,  i  v restauraci
oceněné Michelinskou hvězdou se dá najíst normálně za 200 Kč. Za evropské jídlo je však
nutno si poměrně dost připlatit.

Závěr

Všechno krásné jednou končí a mě dvouměsíční pobyt utekl tak rychle, že se mi ani nechce
věřit  že  to  byli  dva  měsíce.  Poznal  jsem  se  se  spoustou  úžasných  lidí  se  kterýma  jsem
procestoval skoro celý Hong Kong a Macao. Nakonec jsem ještě vyrazil na týdenní dovolenou
do Japonska, což také opravdu stálo za to. 
Jako  největší  přínos  této  stáže  pro  mě  vidím  získání  zkušeností  s  prací  v  mezinárodním
kolektivu a s prací a obecně životem ve vzdálené zemi s rozdílnou kulturou a zvyky.
Na závěr zbývá jen poděkovat IAESTE a Fakultě elektrotechnické ČVUT, že mi umožnili se
na tuto cestu vydat. Všem mohu takovouto zkušenost vřele doporučit.


