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Administrativa před odjezdem 

ČVUT – SKKU Dokumenty 
Před samotným výjezdem je potřeba vyřídit docela dost dokumentů, potvrzení o studiu, studijní 

smlouvu, srovnávací arch, transcript of records, participation agreement, cestovní pojištění, vízum a 

tak dále. Vše co je potřeba lze nalézt na stránkách FELu, nebo na oddělení zahraničních vztahů. 

Vízum 
Vyřízení trvá přibližně 14 dní, je dobré na to nespoléhat a nenechávat to na poslední chvíli. Co je 

potřeba k jeho vyřízení a potřebný formulář lze najít na stránkách Korejského velvyslanectví. 

Doprava z Prahy do Soulu a zpět 
Letenky jsem hledal na webu skyscanner asi tak měsíc a půl před odletem, běžná cena letu s jedním 

přestupem se pohybovala okolo 15 tisíc. Pokud člověk začne včas a nezáleží mu tolik, kdy dorazí, dají 

se najít nejlevnější letenky kolem 12 tisíc.  

Já jsem nakonec koupil letenky za 16 tisíc u společnosti Turkish airlines s devíti hodinovým přestupem 

v Istanbulu na cestě do Soulu a dvou a půl hodinovým přestupem na cestě zpět do Prahy. Jeden delší 

přestup jsem si vybral schválně tak abych měl možnost se aspoň krátce po Istanbulu podívat. Pokud 

máte čas, doporučuji si návrat zpět naplánovat třeba i několik týdnu po skončení semestru a vyrazit 

na výlet do okolních zemí. Ceny letenek do Japonska, Filipín, Číny, Thajska a podobně jsou velmi 

příznivé a v semestru nebudete mít pravděpodobně více jak týden volna v jednom kuse. 

Při vstupu do Korejského vzdušného prostoru dostanete k vyplnění dva malé formuláře, jeden je 

žádost o povolení vstupu a druhý je celní přiznání, oboje pak odevzdáte při pasové kontrole na letišti. 

Z letiště jezdí buď express train, nebo all stops train. Jízdenka na express train stojí přibližně 15 tisíc 

Wonů a  do Soulu to trvá kolem 43 minut, all stops train stojí 4 tisíce Wonů a jede o 12 minut déle. 

Univerzita 
Sungkyunkwan je nejstarší a jedna z nejlépe hodnocených univerzit v Koreji, navíc úzce spolupracuje 

se Samsungem, kterým je i finančně podporována a je tak mezi Korejci velmi známá a pozitivně 

vnímaná. 

Univerzita je rozdělena na na dvě části, humanitní a technickou. Humanitní kampus je v Seoulu a 

před začátku semestru se v něm koná Orientation day, kde se dozvíte nějaké základní informace. 

Technická část, kde s největší pravděpodobností budou všichni studenti FELu, je v Suwonu. 

V samotném kampusu se pak nachází všechno, co můžete potřebovat: obchody, restaurace, 

kadeřník, hřiště, posilovna, koleje, knihovna, lékař a tak dále. 

Ubytování 
Univerzita vám nabídne možnost ubytování na kolejích. My jsme se rozhodli, že na kolejích bydlet 

nechceme (příliš mnoho pravidel, které se skutečně dodržují: večerka, společné pokoje, není možnost 

http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/main/index.jsp
http://www.skyscanner.cz/


si vařit, žádné návštěvy, …) a že bychom chtěli bydlet v Soulu, ve kterém je spousty památek a 

možností zábavy. 

Do Soulu jsem proto přijel několik dní před začátkem semestru a na hledání bytu si vyhradil čas. 

Během té doby jsem byl ubytovaný přes airbnb.  

Nejdříve jsme odpovídali na inzeráty na craigslistu, kde je docela dost nabídek, ale je potřeba jednat 

rychle a být schopný si třeba za hodinu dojít byt prohlédnout a případně říci zda máte o byt zájem 

(hledá zde byty spoustu lidí hlavně začátkem semestru, takže když jsme odpovídali na hodinu starý 

inzerát tak nám řekli, že už mají domluvených na ten den třeba 5 prohlídek). Na emaily moc rychle 

neodpovídají, takže je dobré si pořídit korejskou SIM kartu a volat, případně Kakao talk (místní 

instant messenger) a psát přes něj. Často jsou tam pod inzeráty uvedení zaměstnanci nějaké realitky, 

které můžete kontaktovat a oni Vám pak nabídnou i další byty. Žádný byt, který by se nám líbil, jsme 

zde ale nenašli. 

Narazili jsme pak na jednoho místního studenta, který se nabídl, že s námi zajde do korejské realitní 

kanceláře. Obešli jsme 4 byty, ve dvou nás odmítli kvůli krátké době pronájmu (většinou chtějí 

minimálně 1 rok), ale jeden ze zbývajících jsme si vybrali (vybavený 3+1 s balkonem). Ještě ten samý 

den jsme složili část zálohy (asi 500 000 wonů), zbytek zálohy, první nájem a poplatek realitní 

kanceláři (250 000 wonů) jsme zaplatili až další den a mohli se pak nastěhovat. Záloha na byt byla v 

našem případě 5 000 000 wonů a nájem 1 000 000. Jde trochu smlouvat a případně se dohodnout na 

nižší záloze a vyšším nájmu (1M záloha a 1,2M nájem). Zvlášť se pak platí energie, ty obvykle vychází 

50 - 100 tisíc wonů za měsíc, internet jsme měli zdarma. 

Doporučuji si najít lokalitu, kde chcete bydlet a obejít tam realitní kanceláře s někým kdo umí 

korejsky, realitních kanceláří je všude spoustu. My jsme se nakonec ubytovali v Soulu mezi Yonsei 

university a Hongik station (cca 10 minut od metra). 

Museli jsme sice řešit dojíždění do školy, ale jelikož jsme si poskládali rozvrh tak abychom chodili do 

školy pouze v úterý a ve čtvrtek nebylo to tak hrozné. Cesta metrem do školy v Suwonu nám trvala 

přibližně hodinu s jedním přestupem (jedna cesta vyjde na cca 1700 Wonů). Ze Soulu jezdí i několik 

autobusů ke škole (jeden dokonce univerzitní, který jede přímo do školy).  

Rozhodnutí bydlet v Soulu rozhodně nelituji, užili jsme si spoustu zábavy a mohli volně prozkoumávat 

Soul. Finančně nás ubytování nevyšlo o mnoho dráž než kolej, měli jsme ale každý pokoj sám pro 

sebe. Jedinou nevýhodou bylo, že jsme byli víceméně odtržení od ostatních studentů. 

Stravování 
V univerzitním kampusu je několik menz a restaurací, kde je možné pořídit docela dobré jídlo 

v rozmezí 2-5 tisíc wonů. Škola také nabízí možnost zaplatit si meal plan, takže jídlo pak vyjde ještě 

levněji. 

Jelikož jsme ale nebydleli na kolejích, nakupovali jsme jídlo v supermarketech eMart a Home plus, 

případně se stravovali v některé z mnoha restaurací, které se všude nacházejí. Supermarkety nejsou 

v Koreji zas tak běžné jako u nás, více se tam vyskytují malé samoobsluhy a obchody typu 7/11 a 

gs25, které jsou otevřené téměř nonstop, ty mají však menší sortiment a často vyšší ceny. 

https://www.airbnb.cz/
http://seoul.craigslist.co.kr/search/apa


Doprava 
V Soulu je hustá síť metra a autobusových linek, metro jezdí ze Soulu i do několika okolních měst a 

mění se tak na vlak. Po Koreji se pak dá cestovat autobusy, vlaky, nebo i letadlem. Pro pozemní 

dopravu můžete využít T-money kartu, nebo i školní kartu na které je možné nabít peníze, při vstupu 

do metra nebo autobusu s ní pak zaplatíte jízdenku. Je možné využít přímo i kreditní kartu. 

Základní jízdné je 1250 Wonů, při delší cestě se při vystupování z karty strhnou další peníze. Ceny 

jízdného jsou popsány například zde. 

Pro snazší orientaci v metru je vhodné si stáhnout některou z mobilních aplikací, které umožňují 

vyhledat trasu a poradí i do kterého vagónu nastoupit aby byl přestup co nejrychlejší. Mě se na 

android osvědčila aplikace Seoul Metro Subway Map & Route. 

Pokud hledáte levné letenky do okolních zemí, je dobré se podívat přímo na malé nízkonákladové 

společnosti (například Jeju air, nebo Asiana airline), které se ne vždy zobrazí ve vyhledávačích jako je 

skyscanner. 

Administrativa po příjezdu 
Pokud plánujete v Koreji zůstat déle než 90 dní, je nutné si na imigračním úřadě vyřídit Alien 

registration card. Budete potřebovat dvě pasové fotografie, vyplněný formulář, pas a 10 tisíc Wonů. 

Je potřeba si najít immigration office do které spadá oblast, kde jste ubytováni. Bývá tam většinou 

fronta a je dobré počítat s tím, že tam můžete čekat i několik hodin. Samotné vyřízení karty pak trvá 

přibližně měsíc. S touto kartou je pak možné vycestovat a vrátit se do Koreji i pokud máte pouze 

jednovstupové vízum.  

Během prvních dvou týdnů semestr byste si měli vyřídit student card, kterou potřebujete například 

pro vstup do knihovny. Potřebujete k tomu pouze pasovou fotografii vyplněný formulář, který 

dostanete v International Office SKKU. 

Předměty 
Před začátkem semestru probíhá zápis předmětů přes stránky školy, pokud se vám nepovede zapsat 

předměty, které chcete (je omezený počet kreditů, počet studentů a ne každý předmět si budete 

moci zapsat), je možné si je pak zapsat na začátku semestru přímo ve škole. První dva týdny semestru 

jsou vyhrazené na zápisy předmětů, kdy je nutné vyplnit a nechat si podepsat formulář pro každý 

předmět, který chcete studovat a odnést ho na zahraniční oddělení SKKU. Máte tak možnost vybrané 

předměty navštívit a případně si vybrat jiné. Stalo se nám, že předměty které měly být vyučované 

v angličtině, byly nakonec pouze v korejštině.  

Korean Language Program for Exchange Student 
Univerzita nabízí tento předmět, kde se vyučují základy korejštiny pro zahraniční studenty, je nutné 

se na něj přihlásit pomocí speciálního formuláře, který vám přijde z SKKU ještě před začátkem 

semestru. Vyučování pak probíhalo buď v pondělí a ve středu odpoledne, nebo v úterý a čtvrtek. 

http://english.visitkorea.or.kr/enu/TR/TR_EN_5_4.jsp
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.mxdata.seoulsubway


Computer architecture 
Základy architektury počítačů od teorie, přes instrukční sady, k implementaci procesorů, řídících 

jednotek a pamětí. Vše probíráno čistě teoreticky, těsně před koncem semestru zadány dva docela 

náročné povinné projekty (implementace L1 a L2 cache v C), v midterm a final exam se pak objevily i 

praktické věci jako přepis zdrojového kódu do procesorových instrukcí a různé optimalizace. Vcelku 

zvláštní přístup učitele, před koncem semestru byla část hodiny určena pro dotazy a dovysvětlení 

nejasností, tato část byla však pouze v korejštině a před jejím začátkem řekl všem zahraničním 

studentům, že mohou odejít. 

Molecular biology 
Ze začátku zajímavé základy molekulární biologie, velice rychle se ale přešlo ke komplikovaným 

věcem. Předmět je určen pro studenty s biologickým zaměřením a je navíc pravděpodobně doplněn o 

nějaké praktické lekce. V polovině semestru bohužel profesor přešel z angličtiny do korejštiny, 

materiály a učebnice byly naštěstí anglicky, takže to nebyl zas takový problém. V midterm a final 

exam byly kromě teoretických otázek, které se velmi podrobně ptali na probíranou látku, i otázky 

týkající se návrhu a vyhodnocení konkrétních pokusů, což se zřejmě probíralo na jiném předmětu. 

Biometric cognition and emotional care 
Tento předmět vypadal velice zajímavě, jednalo se o sérii přednášek o moderních technologiích 

především z oblasti eHealth a práci na projektu ve spolupráci se Samsung Medical Center. Na 

realizaci projektu jsou dostupné i nějaké finanční prostředky. Bohužel profesor chodil na hodiny 

nepřipravený, často jen přečetl na přednášce cizí slajdy, kterým ani pořádně nerozuměl. Špatná 

komunikace z korejské strany pak způsobila, že jsme po měsíci a půl dostali velice vágní zadání 

projektu a na dotazy nikdo neodpovídal. Profesor byl jinak ale velmi milý, když zjistil, že nemáme 

žádné praktické lekce, tak nám dokonce nabídl, ať navštěvujeme laboratoř s jeho studenty, bohužel 

bylo ale již pozdě. Kvalita výuky byla velmi slabá, kromě jedné z přednášek, kterou vedl jeden 

z pozvaných lidí z oboru. Problémy s projektem byly pravděpodobně způsobené nepřipraveností na 

zahraniční studenty. 

Bio-image process engineering 
Průměrný předmět probírající základy zpracování obrazu, doplněný třemi praktickými hodinami. Ty 

byli vedeny jedním z doktorandů a spočívali pouze v tom že skupiny žáků vypracovaly samostatné 

úlohy a ty pak prezentovaly zbytku třídy. 

Neurogenetics 
Velmi zajímavé přednášky o tom, jak geny a genetické změny ovlivňují chování bakterií i živočichů. U 

každé přednášky pak byly odkazy na studie, ze kterých bylo čerpáno, výklad ani požadované znalosti 

však nebyli přehnaně podrobné. Bohužel profesor přednášel převážně v korejštině, všechny materiály 

byly dostupné anglicky. Asi nejzajímavější a nejpohodovější předmět co jsem v Koreji absolvoval. 

Studium 
Kvalita výuky je různá, velmi záleží na jaké profesory narazíte, často se stává že profesor je 

nepřipravený, používá cizí slajdy, nebo že podrobnosti jsou vysvětlovány pouze v korejštině. Od 

studentů se pak předpokládá, že se vše naučí nazpaměť z dostupných materiálů a učebnice. Některé 



předměty mají zvlášť vypsané laboratorní cvičení, většina předmětů je však podána čistě teoreticky a 

praktická cvičení úplně chybí. 

Semestr je organizovaný trochu jinak než u nás, první dva týdny jsou určeny na zápis předmětů, 

v polovině semestru jsou pak v jednom týdnu ze všech předmětů midterm exams, předposlední 

týden je vyhrazen na final exams. Všechny zkoušky tak probíhají v jednom týdnu a je na ně pouze 

jeden pokus. Korejští studenti se jeden nebo dva týdny předem připravují a poctivě se po večerech a 

nocích učí vše nazpaměť. 

Ostatní 
Pokud se budete chtít podívat na školní web, případně na jiné oficiální stránky (například imigračního 

úřadu) musíte používat Internet Explorer, jinak se nebudou pravděpodobně správně zobrazovat. 

Naver – takový korejský Google, mají vlastní vyhledávač, překladač, hudbu i mapy. Minimálně mapy 

stojí za vyzkoušení, pokud něco hledáte, jsou přesnější a podrobnější než Google Mapy a obsahují i 

street view.  Vše samozřejmě existuje ve webové variantě i jako mobilní aplikace. 

Kakao Talk – instant messanger, který používá v Koreji snad každý a bez kterého se neobejdete a 

můžete ho využít nejenom při komunikaci s kamarády a spolužákz, ale je možné přes něj objednat i 

jídlo, nebo taxi. 

Jjimjilbang – Korejské 24/7 lázně, za cenu okolo 10 tisíc Wonů máte možnost se vykoupat, zajít do 

sauny, výřivky a případně se i vyspat ve společné místnosti. Velmi zajímavý zážitek a pravděpodobně 

nejlevnější a nejjednodušší možnost přespání. 

Poděkování 
Na závěr bych chtěl poděkovat Mgr. Haně Chmelenské a panu doc. Ing. Jiřímu Jakovenkovi za 

umožnění mého výjezdu, ochotu a pomoc s jeho vyřízením. 

Odkazy 
http://www.skku.edu/eng/ 

http://www.skku.edu/eng_home/map/intro.jsp (mapa) 

http://sugang.skku.edu/ (zápis) 

http://icampus.ac.kr/ (materiály) 

http://asiaenglish.visitkorea.or.kr/ena/index.kto - stránky obsahující mnoho užitečných informací  

 

  

http://www.skku.edu/eng/
http://www.skku.edu/eng_home/map/intro.jsp
http://sugang.skku.edu/
http://icampus.ac.kr/
http://asiaenglish.visitkorea.or.kr/ena/index.kto


 

Obrázek 1 Výhled z hory Hala na ostrově Jeju 

 

Obrázek 2 Výhled z hory Seorak 

 

Obrázek 3 Pavilón v paláci Gyeongbokgung 



 

Obrázek 4 Noční pohled na Soul 

 

Obrázek 5 Brána pevnosti v Suwonu 

 



 

Obrázek 6 N Seoul Tower 

 

Obrázek 7 Korejské barbecue 



  
Obrázek 8 Podzim v Koreji 


