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Jsem student 2. ročníku magisterského studia na FEL v oboru kybernetika a robotika. Minulý 
semestr jsem strávil na výměnném pobyt v Korei. Tímto reportem bych chtěl popsat mé zkušenosti 
a zážitky ze studia v zahraničí a dát užitečné rady pro ty kteří se do Korei taky chystají.

Cesta do Korei

Zimní semestr v Korei začíná na začátku září a tak jsem odlétal z prahy už na konci srpna. Letěl 
jsem s China Eastern airlines a cesta mě vyšla na necelých 15000kč. I s přestupem v Šanghaji cesta 
trvala okolo 20 hodin. Po příletu do Soulu nebyl problém najít autobus který mě svezl přímo do 
Suwonu kousek od kampusu.

Ubytování

Ubytování jsem měl zařízené v jedné z mnoha kolejí přímo v kampusu. Koleje byly nové a hezké. 
Všechny exchange studenty nás ubytovali v 14. a 15. patře a byli jsme oddělený od Korejců. 
Nevýhodou nejvyšších pater byly pomalé výtahy kvůli kterým radši lidé chodili po schodech, na 
druhou stranu jsme měli nádherný výhled na město a kampus. Asi největší nevýhodou kolejí byla 
absence kuchyně. Na patře byl pouze automat na horkou vodu a v každém sudém patře mikrovlnka. 
Na kolejích byl zaveden bodový systém, kterým mohli být studenti trestáni za různé prohřešky. 
Některé pravidla jako třeba zákaz přespávání na cizím pokoji byli celkem pochopitelné ale jiné zase
úplně absurdní, jako např. Zákaz jíst na pokoji bez svolení spolubydlícího. A však nikoho jsem 
neslyšel že by měl s body problém.



Jídlo

Na kolejích se nachází jídelna kde je jídlo vždy za 4000won. Cena se dá snížit zakoupením tzv. 
‘meal plan’ kdy podle počtu zakoupených jídel se cena snižuje. Tuto možnost jsem nevyužil a byl 
jsem a za to rád. Člověk má pak vetší flexibilitu ve výběru jídla. V kampusu jsou další  jídelny které
jsou občas I levnější než ta na koleji. Jídla jsou tu chutné a občas vám dají i přidat zadarmo. Další 
možností  je jít do restaurace mimo kampus. V okolí kampusu v Suwonu je jich opravdu hodně. 
Ceny nejsou o moc výši než v jídelnách v kampusu. Jak už jsem zmínil na koleji má člověk přístup 
pouze k horké vodě z automatu a mikrovlnce. Horká voda je však vše co je potřeba k přípravě jedné
z mnoha druhu instantních polévek které, se dají v Korei sehnat úplně všude. Já osobně jsem si pak 
kupoval již uvařenou rýži a smíchal ji s tuňákem z plechovky. 

Škola

Jde o nejstarší univerzitu v Korei. Škola je rozdělena do dvou kampusů. Jeden je v Suwonu  a druhý
v Soulu. Oba kampusy spojuje autobus který jezdí asi 5x denně v obou směrech. Pro studenty je 
zadarmo a cesta trvá 1-2h v závislosti na aktuální dopravě ve městě.



Zápis předmětů

Zápis předmětů je otevřen přes webové stránky školy ještě před odjezdem do Korei. Člověk si 
nejdřív vybere předměty z nabídky a následně se všem otevře přihlášení ve stejnou dobu. Problém 
je v tom že při zápisu vás předběhnou Korejci kvůli rychlejšímu připojení k univerzitním serverům. 
Výsledkem bylo že se mi povedlo si zapsat pouze předměty které byli určené pouze pro exchange 
studenty. Druhá šance jak si zapsat předměty bylo v prvním týdnu semestru. Člověk mohl přijít za 
učitelem a požádat ho o zapsání se do kurzu. Často jsem však byl odmítnut protože i když byl 
předmět vyučován v angličtině přijímali pouze Korejce. Nakonec jsem bral jakýkoliv předmět kam 
mě vezmou.

Zapsané předměty:

 Real time system special topic:
Předmět byl obecně o systémech reálného času. Dozvěděli jsme se spoustu teorie o 
rozvrhovacích algoritmech a jejich problémech. Druhou polovinu semestru jsme dostali 
každý 2 práce asi 10 stránek dlouhé o kterých jsme napsali par stránkový report a měli 20 
minutovou prezentaci. Závěrečná zkouška byla poměrně těžká protože učitel předpokládal 
znalost všech prací co jsme prezentovali.

 Internet business:
Ať název zní že předmět je o businessu nebylo to úplně tak. První půlka byla věnována 
infrastruktuře internetu, dále pak tvorbě webových aplikací a jen na konci semestru se učitel 
zmínil o businessu.

 Economics in Global Environments 
Tento předmět byl vypsán pouze pro nás exchange studenty. Učil ho starší profesor který 
měl nejlepší angličtinu ze všech učitelů co jsem na škole potkal. Jeho hodiny byli velmi 
teoretické. Profesor měl velký přehled nejen o ekonomice ale i historii a tak jsem se 
dozvěděl spoustu zajímavých věcí o tématech které jsem nikdy předtím nestudoval. 
Přednáška byla však 3h dlouhá s krátkou přestávkou uprostřed a udržet pozornost celou 
dobu tak bylo velmi těžké.

 Basic korean program
Předmět jsem si zapsal protože byl prezentován tak že nás naučí se dorozumět v běžných 
situacích. Realita byla však jiná. Učili jsme se spoustu pokročilé gramatiky i když jsme 
neuměli ani úplné základy. Na druhou stranu naučili jsme se číst a psát korejské znaky což 
bylo někdy užitečné při orientaci ve městě. Předmět byl naštěstí zakončen velmi lehkou 
zkouškou a tak jsme všichni prošli.



Cestování po Korei

Cesty do seoulu:
Suwon a Soul jsou propojeny metrem. Cesta do centra Soulu trvá asi 1:20min. Lístek se kupuje přes
takzvanou Tmoney card na kterou si nahrajete peníze a pak se za každou cestu odečítají. Jedna cesta
stojí mezi 25-40kč v závislosti na vzdálenosti. Metro nejezdí přes noc a tak se v Soulu člověk vždy 
musí rozhodnout jestli se vrátí v 11 večer nebo počká do 5 ráno na první metro. V Soulu je mnoho 
míst k navštívení. Je zde několik historických paláců. Dále je dobré si projet jednotlivé čtvrti které 
mají každá svůj vlastní styl.

Ostatní města:
Korea má velmi dobrou železniční sít a tak se dá dostat kamkoliv velmi jednoduše. Cena jízdenek 
záleží na typu vlaku. Cesta ze Suwonu do Busanu vyjde zhruba na 25000won normálním vlakem, 
vysokorychlostním pak na dvojnásobek. Nejbližší stanice z které jezdí dálkové vlaky je v centru 
Suwonu. 

• Busan
Busan je druhé největší město Korei a tak je lepší přijet na víc dní. Je tam mnoho 
zajímavých míst k navštívení, pláže na koupání a na začátku listopadu navíc „Busan 
International Fireworks Festival“.

• Jeonju
Jde o „menší“ město na jih od Soulu. Město je známé především Hanok Heritage Village, 
což je část města s tradičními domy a spoustou pouličních stánků s jídlem. Na rozdíl od 
ostatních míst v Korei jsou tu lidé více v klidu a nikam nespěchají a to dodává městu 
jedinečnou atmosféru. 

Hory:
Co rozhodně nevynechat jsou hory. Korea je pokrytá horami které sice nejsou nějak extrémně 
vysoké ale především na podzim když se zbarví všemi barvami vypadají úžasně. Asi nejznámější 
hora (Bukhansan) je hned na severu Soulu ke které se dostanete hromadnou dopravou. Dá se udělat 
pěkný jednodenní výlet. Z vrcholku hory je vidět celý Soul a člověk si tak uvědomí jak obrovské 
tohle město je. Další hory kam se vyplatí se vydat je Seoraksan national park. Doporučuji jet na víc 
dní a celý park si prochodit. Před odjezdem se pak dá vykoupat na jedné z pláží v Sokcho.



Závěr
Semestr v Korei byl úžasný zážitek a doporučil bych to každému. Člověk se seznámí s rozdílnou 
kulturou a stylem učení, pozná mnoho nových přátel z celého světa a má možnost si procestovat 
nádhernou zemi která se velmi liší od toho co můžete vidět v Čechách.


