
Než pojedete, musíte vyplnit: 

 Přihlášku na ČVUT 

 Přihlášku na SKKU  

Přístup dostanete až poté, co korejská univerzita dostane doporučení, že můžete jet 

k ni studovat. Přeji všem pevné nervy. Pokud se nic nezměnilo, bylo potřeba 

nainstalovat podpůrné protokoly pro jejich aplikaci, která funguje pouze v Internet 

Exploreru. 

 Srovnávací arch 

Zde mohou nastat menší komplikace. Pravděpodobně se nepodaří pokrýt všechny 

povinné předměty za konkrétní semestr v Koreji, může se také stát, že se nepovede 

pokrýt žádný. Naštěstí toto se vše dá řešit s proděkanem, který může udělit výjimku 

pro výjezd i s 0 povinnými předměty. 

Ovšem i když se podaří pokrýt nějaké povinné, může se stát, že nastanou 

komplikace na korejské straně – předmět bude korejsky, neotevře se, nebudou vás 

chtít přijmout apod. I v tomto případě se dá vše řešit individuálně s učiteli 

konkrétního předmětu a například předmět si zapsat dodatečně v dalším semestru. 

 Mobilita 200 

Velmi důležitý dokument, díky kterémuž je pobyt v Koreji částečně zafinancován. 

 KOS  

Na studijním zapíší fiktivní předmět pro výjezd, musí zde být ale datum, jinak 

mohou nastat komplikace. 

 Zajít na ambasádu pro visum 

o Jsou potřeba materiály z korejské univerzity, které schvalují pobyt, 

financování, … 

o Potvrzení o zpáteční letence, potvrzení o stavu účtu s určitou částkou. Bylo 

to kolem 60 tisíc korun. Potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce. Bohužel 

peníze z mobility se vyplácí až po návratu, ale šlo přinést potvrzení od školy. 

o Potvrzení o místě pobytu (stačilo uvést koleje, i když skutečné místo pobytu 

bylo nakonec jiné) 

o Pas, fotografie 

o Vše se dá najít na stránkách ambasády, ale rozhodně lepší je tam zavolat a 

zajít osobně. 

 Registrace kurzů opět v Internet Exploreru (během celého studia naprosto zásadní 

aplikace ) 

 



Finance 

ČVUT přispívá mobilitou 200. Na naši výpravu dostal každý 12 tisíc Kč na měsíc. Tedy 

celkem 48 tisíc korun českých. Tato částka pokryje koleje a základní jídlo. Pokud budete 

mít štěstí na kamarády a najdete si společný pronájem, pak i na pronájem pokoje to stačit 

bude. Je nutné počítat s tím, že život v Koreji je 2-3x dražší, než u nás v ČR (orientačně viz 

http://www.numbeo.com/cost-of-

living/compare_cities.jsp?country1=South+Korea&city1=Seoul&country2=Czech+Repub

lic&city2=Prague ) Je pouze na vás, zda se rozhodnete šetřit, či nikoliv, ale potom je třeba 

počítat s mnohem vyššími náklady například za společenskou zábavu.  

Zpáteční letenky se dají sehnat kolem 15 tisíc Kč (dobrá zkušenost s Finnair, Turkish a 

British Airlines).  

Pojištění, máte-li ISIC, pak u nich. (viz 

https://pojisteni.alive.cz/b2c/travel.html?execution=e1s4 ), výjde vás to na 2700 Kč. Co 

se týče uznávání, je potřeba pojišťovně poslat vyplněné formuláře (ochotně zasílají) s vaším 

jménem a rodným číslem atp a dále kopie dokladů z korejské strany. Zde si pohlídejte, ať 

tam napíšou alespoň vaše jméno a RČ. 

Jízdné v Koreji je poměrně drahé, jelikož neexistují lítačky. V automatu dostanete Tmoney 

card, kterou dobíjíte v krámcích, nebo v metru přímo. Jejich systém funguje ta, že se 

zaplatí cca 25Kč za vstup a poté podle ujeté vzálenosti. Tedy, víte-li, že vzdálenost je pár 

km, pak se to moc nevyplatí. Do Suwonu ze Seoulu to stálo 1750W.  

Studium v Koreji 

Není to ani trochu jako u nás. V ničem. Přednášky? Cvika? Zapomeňte. Většina předmětů 

jsou přednášky rozdělené na 2 bloky ve dvou dnech (typicky, pondělí a středa, úterý a 

čtvrtek) ve stejný čas i učebně. Nelze si však zapsat předměty, které se překrývají. Systém 

to prostě nepovolí a nelze s tím nic dělat, ani když jsme tlačili, že se jedná o povinný 

předmět a potřebujeme, aby se jedna přednáška překrývala. 

Nakonec většina vybraných předmětů zde v ČR kvůli různým překážkám byla nahrazena 

jinými. Oficiálně studenti mají pouze jeden týden na zařízení všech podpisů – vyučující 

musí podepsat, zda si chce Exchange studenty vpustit do své třídy. Ovšem to je 

nezvládnutelné – první týden teprve studenti hledají, ve které budově se vůbec vyučuje 

(kampus tvoří desítky budov) a zjistí, zda vůbec předmět je vůbec vyučován a je v angličtině 

(ale zvládnout se to dá i korejsky, jelikož učebnice i materiály jsou anglicky). Druhý týden 

si studenti zoufají a hledají náhradní předměty tak, aby seděly do rozvrhu a alespoň trochu 

http://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=South+Korea&city1=Seoul&country2=Czech+Republic&city2=Prague
http://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=South+Korea&city1=Seoul&country2=Czech+Republic&city2=Prague
http://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=South+Korea&city1=Seoul&country2=Czech+Republic&city2=Prague
https://pojisteni.alive.cz/b2c/travel.html?execution=e1s4


do oboru. Magisterští studenti si naštěstí mohou zapsat bakalářské předměty. Ty 

magisterské/doktorské málokdy bývají pro Exchange studenty. 

Pro magistry je pak možnost zapsat si laborky, což zřejmě nahrazuje naše klasická cvičení. 

Nicméně je to pouze jeden předmět a u nás by to kreditově nejspíše odpovídalo 

individuálnímu projektu, zatímco pro korejské studenty to může být jedinou náplní 

daného semestru. 

Ve většině předmětů se přednáší z prezentací, které jsou k dispozici a často to jsou výňatky 

z učebnic. Ty se dají zapůjčit, či sehnat jinak.  

Zkoušková období jsou dvě. Každé trvá týden a na každou zkoušku máte pouze jeden 

pokus. Je to tedy poměrně stresující záležitost, máte-li 6 předmětů. Pokud se stalo, že se 

termíny zkoušek překrývaly, stačilo napsat email na studijní a vyučujícímu.  

První zkouškové je zhruba v polovině semestru - midterms. Druhé pak 2. týden v prosinci 

- finals. Většina Korejců se připravuje už mnoho týdnů dopředu na oba termy. Samozřejmě 

Exchange studenti cestují a poznávají korejskou kulturu, a tak se do učení nikdo nehrne  

Avšak doporučuji to nepodcenit a materiály si alespoň jednou pořádně projít. Exchange 

studenti jsou hodnoceni mírněji, avšak zadarmo to také není. Domácí úkoly tvoří velkou 

část známky a je dobré je odevzdávat včas, či alespoň na další hodině s omluvou. 

Ačkoliv je docházka povinná a někde tvoří například 10% známky, často učitelé ani jména 

Exchange studentů nečtou, ale není radno to podceňovat. Korejští studenti opravdu chodí, 

i když tam třeba pak spí či hrají hry na notebooku. Důležité je, aby tam skutečně byli a 

přihlásili se na čten docházky. 

Korejci se snaží vždy pomoc s materiály a i dokonce se skupinovými úkoly, kde ale brzo 

čeští studenti zjistí, že si korejští studenti mezi sebou vymění pár prezentací a nepracují 

vlastně vůbec sami. Výhodou je, že se rádi přiučí něčemu novému a rádi se podívají, jak se 

dělají prezentace i jinde. 

Neváhejte se obrátit na studijní oddělení, jsou všichni moc ochotní. Budete-li mít chuť jako 

my účastnit se studentských akcí, je to jedině dobrá vizitka pro vás a pro naši univerzitu.  

 

 



Život v Koreji 

Tato část nebude tak detailnější jako ta předchozí, jelikož o životě v Koreji lze najít spousta 

lákavých článků a videí.  

Viz můj blog www.lafemmeit.com (kde lze najít další odkazy na fotografie z výletů) 

 a youtube kanál http://www.youtube.com/c/alisahouskova  

Zklamání z univerzitní půdy však naprosto vynahradilo a dokonce předčilo nadšení 

z kultury, lidí, života, cestování a jídla.  

Cestovatelé ocení spoustu turisty nezamořených destinací i přímo v Seoulu. Sportovci zde 

najdou, zejména v teplých měsících, vyžití na horských túrách, cyklistice, dlouhých 

procházkách a šťastlivci se mohou vykoupat i v moři. 

Opravdu vášnivé cestovatelé využijí možnosti poměrně levných letenek do dalších 

destinací exotické Asie – Japonsko, Filipíny, Čína (pozor, visum je nutné vyřídit už ale v 

ČR), … coby kamenem dohodil. 

Ovšem za půl roku neprocestujete ani samotnou Koreju. 

Velkým plusem je česká/slovenská komunita v Koreji (viz 

https://www.facebook.com/groups/Cesivkoreji/?fref=ts), kde se vším rádi poradí. 

Pomohou najít bydlení, brigádu, informace, … Pořádají společné akce jako piknik, hokej 

apod.  Někteří žijí v Koreji již mnoho let, neváhejte se na ně obracet se svými dotazy (občas 

padne dotaz i tom, zda má někdo doma přebytečný kmín ) 

V Seoulu se pořád něco děje. Nebylo dne, kdy by se na námětí u City Hall či Gwanghamun 

něco nedělo. Ať už se jednalo o demonstrace proti prezidentce, kimči festival, či 

lampionový průvod. Korejci hodně slaví evropské/usa svátky jako Halloween, valentýn, 

Vánoce apod. tím, že vyzdobí celé město a krámy a vyrazí do ulic oslavovat a nakupovat. 

Stravování 

Školní jídelna byla rozmanitá a cenově od 2500W do 6000W (cca 50-120 Kč), od nudlí, 

přes korejské mandu až po špagety s mletým masem. Výběr byl opravdu dobrý a levnější 

než většina restaurací venku. Jídlo venku se pohybuje od 5000W a výše (často ale cena nad 

10000W znamená, že je to porce pro více lidí).  

http://www.lafemmeit.com/
http://www.youtube.com/c/alisahouskova
https://www.facebook.com/groups/Cesivkoreji/?fref=ts


Vařit se tam dá, ale s masem moc nepočítejte, je šíleně drahé. A to platí i pro párky, šunky 

atd. I v restauracích si můžete všimnout, že je velká spotřeba vajec a tofu jako náhrada za 

bílkoviny z masa. Plato 30 vajec v krámě se dalo sehnat za 3500W. Ryby, krevety a mušle 

byly k mání čerstvě a celkem levné.  

Ovoce a zelenina také drahé. Ale mívají na ulici prodeje např. 3kg mandarinek, či kaki, 

banány za relativně fajn cenu – pokud na to nejste sami, tak se to vyplatí (jinak se to asi 

dřív zkazí).  Houby a mrkev, brambor oproti ostatnímu byly docela levné. 

Mléko sójové stálo od 1000W, normální kravské bylo o něco dražší (my si vezli sušené a 

celá krabice vydržela 4 měsíce). 900g velký jogurt stál kolem 5000W. Mléčné výrobky jsou 

obecně dražší. Hlavě sýry (vezměte si s sebou tvrdý sýr například parmazán, pokud máte 

strach, že bez sýru nemůžete být). 

Chleba klasický neseženete (v pekárnách předražený leda), jedí tam převážně toastový 

chléb (balík od 1500W). Čokoláda Lindt se dala sehnat za 3000W. 

Čaje byly drahé (skočte si do Japonska ). Ale daly se sehnat korejské čaje, což znamená 

různé nastrouhané kořínky a větvičky a bylinky. Kafe seženete na každém rohu. Korea 

přímo žije kavárnami jak značkovými zahraniční StarBucks a Hollys, tak i místními a 

levnějšími jako Ediya coffee či soukromými kavárničkami (s kočkami, se psy…). 

Pokud vám ale nevadí pálivé a bude vám chutnat kimči, pak jste vysmátí a nebudete vůbec 

řešit nedostatek evropské kuchyně. 

 

Závěrem 

Chcete-li zažít něco nového, navázat kontakty v Asii a vyzkoušet si život na vlastní pěst 

v zemi, kde angličtina není naprosto běžná, pak je Korea pravá volba. Je to bezpečná, 

moderní země plná ochotných a milých lidí. Nebojte se je oslovovat. Ujistěte je, že vám 

nevadí, že nemluví perfektně anglicky a uvidíte, že si vytvoříte mnoho nových nejen 

korejských přátel  

 

Pro více info pište: alisa.houskova@hotmail.com 



 

 

 


