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2/ Úvod 
Jmenuji se Adam Samec a na Fakultě elektrotechnické studuji obor Web a multimedia 
bakalářského studijního programu Softwarové technologie a management. Letní semestr 
strávený na Sungkyunkwan University (SKKU) na fakultě College of Information and 
Communication Engineering se zaměřením Software bylo mé první zahraniční studium 
a první zkušenost studia v anglickém jazyce.  

3/ Volba zahraničního studia 
Studium na korejské škole vřele doporučuji, i těm, kteří si nejsou jisti bravurností své 
mluvené angličtiny. Ostatně sami Korejci jsou v nesnadné pozici, protože výuka angličtiny 
u nich do poměrně nedávné doby neměla takovou pozornost.  

Pozitiva zahraničního studia si každý jistě domyslí. Především vám to může rozšířit jak 
studijní, tak společenské obzory a je to dobrá příležitost osobně poznat skutečnou povahu 
různých kultur, národů, ras ale i náboženství. Po příjezdu jsou novým prostředím zaskočeni 
všichni stejně a Korejci jsou připraveni vám naslouchat a pomoci. Rozhodnutí vyjet studovat 
do ciziny může nastat ze dne na den, jako to bylo i v mém případě, kdy jsem po shlédnutí 
prezentací z dřívějších pobytů podával druhý den přihlášku. 
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4/ Postavení Jižní Koreje 
Jižní Korea je neobyčejná země, kde se snoubí bohatá a dávná kultura s vyspělou 
technologií. Světové statistiky nejen z oblasti ekonomie, výzkumu, zdravotní péče a hlavně 
školství svědčí o tom, kolik toho Jihokorejci dokázali vybudovat zhruba za 60 let po období 
četných válek, kdy byl Korejský poloostrov zmítán zájmy okolních států. Korea přivedla na 
svět mezinárodní značky jako Samsung, LG, Kia nebo Hyundai a fenomén populární kultury 
známý jako korejská vlna (Hallyu). 

Všechen tento vývoj jakoby byl odrazem a odměnou za stále žijící tradice a charakter 
národa mající kořeny v základních hodnotách významu rodiny, úcty k předkům, vstřícnosti 
a pohostinnosti, kterou jsem byl doprovázen během celého pobytu, jak zachycují přiložené 
fotografie. 

5/ Co připravit před odjezdem 
Všechny podstatné, ale zejména aktuální informace, se včas dozvíte přes e-mail a hlavně 
v praktické brožurce Exchange/Visiting Student Handbook, kterou SKKU zasílá poštou. 
Studentské aktivity vás neminou, když se na místě poptáte po facebookových stránkách 
a skupinách pro výměnné studenty, kde vám jejich členové rádi s čímkoliv i poradí. 
Podrobnostem se případně věnují Jakub Tomášek a Filip Řežábek, kteří sepsali 
vyčerpávající reporty. 

Než vyrazíte na cestu, je dobré vědět, čeho chcete tímto studiem a výjezdem ve svém životě 
dosáhnout. Pokud za takovou cestou stojí vyšší ušlechtilý cíl, dodá vám to více odvahy 
a zápalu, což platilo alespoň v mém případě, kdy jsem se snažil poznat různé komunity 
a společné jádro mezi nimi. Zároveň mi určitá představa o účelu cesty pomohla při výběru 
předmětů, které jsem si chtěl zapsat ale také jejich alternativ. Může se totiž stát, že 
například z důvodu kolize v rozvrhu, neotevření předmětu nebo nových informací od 
studentů a profesorů se budete muset na místě zabývat výběrem jiného předmětu místo 
průzkumu nového prostředí. 

Před tím, než získáte přístup do školního systému pro předvýběr předmětů (GLS), si můžete 
v klidu projít syllaby na školním webu www.skku.edu (když se přepnete na anglickou verzi 
a zvolíte: International > Global Programs > Inbound Exchange Program > Course 
Information > Course Catalog). Pro bližší informace se mě neváhejte zeptat. 

5/1/ Korejština 
Jazykový kurz korejštiny pro výměnné studenty je veden zábavnější a odlehčenější formou 
v porovnání s technickými předměty, ke kterým je dobrým doplňkem, a velmi pomůže ke 
sblížení s korejskou kulturou. Neztratí se, ani kdyby jste neplánovali delší působení v Jižní 
Koreji, protože korejština může být mostem k dalším asijským jazykům. 



Adam Samec 
samecada@fel.cvut.cz 

Studijní pobyt na SKKU 
Letní semestr 2013/2014 

	  

	  

 4 

6/ Něco málo k zařizování na místě 

6/1/ Alien registration card 
Záležitost, která vás pravděpodobně bude doprovázet prvních několik týdnů je zařizování 
registrační karty cizince (alien registration card). Vyplatí se předem se zarezervovat na 
konkrétní čas návštěvy přes korejské e-governmentové webové stránky pro cizince, kde je 
však třeba se nejprve zaregistrovat. Kartu cizince budete pravděpodobně potřebovat pro 
zřízení SIM karty. Doporučuji také poprosit někoho, kdo ovládá korejštinu, třeba vašeho 
buddyho (korejského studenta přiděleného studentům ze zahraničí), jestli by vám poskytl 
jeho telefonní číslo do doby, než budete mít vlastní, aby jste jej mohli použít při zřizování 
Alien karty, bankovního účtu, anebo při jiných příležitostech.  

6/2/ Bankovní karta 
Můžete si bezplatně založit bankovní účet s debetní kartou. Já jsem zvolil Woori Bank, 
protože má automaty a pobočku, kde lze vše zařídit, přímo na kampusu v městě Suwon 
(Natural Sciences Campus). Debetní karta slouží i jako T-money karta, kterou lze použít pro 
placení veřejné dopravy a ve večerkách. Pokud chcete využívat internetové bankovnictví, 
buďte opět připraveni na nutnost Internet exploreru včetně možné nutnosti jeho režimu 
kompatibilního zobrazení a instalaci různých doplňků.  

7/ Čas mimo studium 

7/1/ Školní kluby a aktivity 
Ve třetím týdnu po začátku semestru jsme na kampusu měli možnost obejít stánky 
s prezentacemi školních klubů a zapsat se do nich. Iniciativa studentů je skutečně veliká 
a tomu odpovídá i pestrá nabídka počínaje literárními, náboženskými a kulinářskými 
kroužky, přes výuku mandolíny nebo zpěvu, konče pohybovými aktivitami jako tanec, 
potápění, hokej nebo korejské bojové umění taekwondo. Kluby jsou dobrým vyvážením času 
stráveného studiem a je to jedna z nejlepších možností, jak blíže poznat korejské studenty, 
kteří budou také rádi, že se mohou seznámit s někým z daleka. 

Posilovna na kampusu nevyjde draho, ale ještě levnější je využít venkovní posilovny 
v okolních parcích, kam si můžete chodit zaběhat tak, jak je zvykem mezi Korejci všech 
věkových kategorií. Mimoto je to skvělá možnost, jak být na vzduchu a poznat okolí. Určitě 
se najde někdo, kdo se k vám přidá. 

7/2/ Stravování 
Snídaně, obědy a večeře v kolejní kantýně jsou rychlý a levný způsob stravování, zvláště, 
pokud jste na koleji i ubytováni. V kantýně máte na výběr ze dvou jídel, jedno z nich je 
většinou blíže západní kuchyni. 
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7/3/ Florbal 
Jednoho dne jsem si šel posedět a trochu pomeditovat na trávník v kampusu, kde si házeli 
s míčem dva studenti ze sportovní školy. Dali jsme se do řeči a zjistil jsem, že na kampusu 
v Suwonu existuje poměrně nový kroužek florbalu. Když jsem na kroužek zavítal, byl jsem 
překvapen, jakou partu spolu drží při společném tréninku s ženským týmem. Po několika 
trénincích mě pozvali na dvoudenní univerzitní turnaj, který se konal v severním městě 
Pocheon. Na pohoštění, kterého se nám dostalo od rodiny jednoho z hráčů nikdy 
nezapomenu. 

 

Večeře připravená rodinou jednoho z hráčů florbalového týmu SKKU. 
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7/4/ Taekwondo 
Poštěstilo se mi zkusit si korejské bojové umění taekwondo ve studentském klubu, kde nám 
později také nabídli účast v univerzitním turnaji. Soupeř mě očividně šetřil, ale i tak jsem měl 
co dělat, abych důstojně hájil náš tým s „mezinárodní posilou“ čítající zástupkyni z Číny, 
zástupce z Uzbekistánu a mě. 

 

Sledování průběhu univerzitního turnaje v taekwondu. 

7/5/ Poznávání nových kultur 
Člověk by neměl být omezený jen na svou domovinu, protože širý svět nabízí obrovské 
možnosti. Do Koreje mě přivedla hlavně touha poznat jací Korejci, ale i jiné národy mezi 
zahraničními studenty skutečně jsou. 

Během výletu do korejského skanzenu (Korean Folk Village) organizovaného pro studenty 
College of Information and Communication Engineering jsem poznal dva Palestince. Jeden 
mě naučil péct rychlý a jednoduchý chléb čapati a později mě dokonce pozval na večeři v 
rámci tradiční sešlosti početné palestinské komunity, z níž většina byli muslimové. Prostory 
pro událost poskytla kolejní kantýna. Opět jsem si odnesl jen kladné dojmy. 
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7/6/ Náboženská setkání 
Jižní Korea je jedinečná způsobem, jakým spolu poklidně koexistují různé náboženské 
proudy. Jel jsem takhle kolejním výtahem, když jsem navázal rozhovor s jedním Nigerijcem. 
Domluvili jsme se, že mě později navštíví na pokoji. Přiřítil se spolu se svým přítelem ze 
Zimbabwe. V životě jsem neviděl veselejší lidi než Afričany. Pozvali mě na bohuslužbu 
v nedalekém presbiteriánském kostele, kde jsem poznal nezapomenutelné přátele. Začal 
jsem navštěvovat jejich týdenní bohoslužby, kde se mi dostávalo ohromné lásky a kde z lidí, 
zpěvu, bicích, kytarové a klavírní hudby sálala obrovská energie plná vášně. 

 

Výlet s přáteli z křesťanského kostela během jarního období rozkvětu třešní 
(cherry blossom). 

Stejného přijetí se mi dostalo, když mi bylo dovoleno se zúčastnit páteční islámské modlitby 
v malé místnosti na koleji, která byla zařízena pro tento účel. Párkrát jsem také navštívil 
lekce arabštiny, které zdarma přednášel muslimský student. 
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Zrovna během semestru mého pobytu a právě na SKKU započal své působení v Jižní Koreji 
křesťanský spolek pro univerzitní studenty Chi Alpha pocházející z USA. Pravidelně jsme se 
scházeli, čerpali novou sílu a inspiraci a debatovali spolu s dalšími zahraničními i korejskými 
zájemci o Bibli. Na konci semestru, když jsme museli opustit kolej, mi po společné rekreaci, 
pikniku a hrách v nedalekém parku poskytl na jeden den nocleh člen z tohoto spolku. 

 

Záběr z rekreace spolku Chi Alpha Korea v parku poblíž kampusu. 
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S Koreou je neodmyslitelně spjata buddhistická nauka, která převládala v období korejského 
království a dynastie Silla, jedné ze světově nejdelších dynastií. Nebylo tedy náhodou, že 
dobrovolnická studentská skupina GSN HI-CLUB pro nás připravila kulturní exkurzi právě do 
buddhistického chrámu Woljeongsa v národní parku Odaesan, kde jsme měli možnost 
poobědvat v jídelně buddhistického řádu Jogye. Jak bývá mezi buddhisty zvykem, každý si 
po jejich vzoru umyl po jídle své nádobí. 

 

Exkurze do buddhistického chrámu Woljeongsa, kde jsme si po výkladu vyzkoušeli 
navlékání meditačních korálků. 
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7/7/ Vaření v otevřené kuchyňce 
Residentům na koleji je zdarma k dispozici kuchyňka (open-kitchen), kterou využívají 
zejména cizinci ze všech koutů světa pro přípravu speciálních jídel. Je to možnost vzájemně 
se přiučit kulinářskému umění a nasát zvyky jiných kultur. Bohužel nebylo možné vynášet 
jídlo ven, ani přizvat na jídlo nezaregistrované studenty, ale věřím, že se to podaří změnit, 
pokud se v kuchyňce bude udržovat pořádek a klid. 

 

Indický chléb čapati a čínské nudle v kuchyňce pro kolejní studenty. 

8/ Závěr s poděkováním 
Na závěr bych chtěl poděkovat Fakultě elektrotechnické na ČVUT, proděkanu doc. Jiřímu 
Jakovenkovi a paní Mgr. Haně Chmelenské z fakultního Oddělení vnějších vztahů za 
zpřístupnění a zajištění výměnného studia. Nelze opomenout snahu řešit naše připomínky 
a vstřícnost ze strany dobrovolných korejských studentů a školního Office of International 
Affairs, v jehož kanceláři někteří studenti z vlastní iniciativy pomáhají. V neposlední řadě 
vděčím po všech stránkách své rodině a také Federaci rodin za světový mír a sjednocení 
a jejímu korejskému zakladateli reverendu Son-mjong Munovi, bez nichž bych k Jižní Koreji 
nikdy neměl tak blízko. 


