
 

  

Zpráva ze zahraničního pobytu 

Rygl Sebastian 

Fall semester 2018 
      



1. Úvod: 

Do Koreji jsem se vydal jako student 2. ročníku magisterského studia programu Ekonomika a řízení 

energetiky. Studium na SKKU mě lákalo hlavně díky velkému kulturnímu rozdílu oproti Evropským 

zemím, kterém se díky studentským programům většinou navštěvují. Navíc universita dle 

mezinárodních žebříčků je velmi dobře hodnocena, Sungkyunkwan University patří mezi pět 

nejlepších universit v Jižní Koreji. 

2. Studium: 

Škola disponuje dvěma kampusy, první kampus se nachází v Soulu a druhý Suwonu. Suwon je 

městečko vzdáleno asi hodinu cesty autobusem od hlavního kampusu v Soulu. Slouží k výuce 

technických předmětů. Naopak kampus v Soulu slouží naopak studentům humanitních oborů. Jelikož 

v rámci magisterského programu potřebuji dostudovat předměty týkající se managementu a 

ekonomie volil jsem studium v Soulu.  

2.1. Soulský kampus  

 

Kampus je umístěný nedaleko stanice metra linky 4-Hyewa. Hned vedle vstupu hlavní branou se 

nacházejí historické budovy university. Nové budovy školy jsou vystavěny v prudkém kopci, cesta do 

vzdálenějších budov tak představuje nepříjemnou rozcvičku.  

Kampus disponuje hned několika budovami pro jednotlivé obory, nejlépe vybavená je asi budova 

Business hall, ve které se nachází kadeřnictví, papírnictví, fotografické studio, květinářství, dvě 

kavárny, kafeterie, obchod s elektronikou, pobočka operátora, cestovní kancelář a CU-večerka.  

Kousek od budovy stojí universitní knihovna, vstup je možný na studentskou kartu, kterou každý 

student přibližně do druhého týden obdrží. V knihovně se dělí do několika částí, denní část, která je 

otevřena během všedních dnů od 9:00 do 21:30. V nižších patrech se nacházejí studovny, které se liší 

otvírací dobou dle zkouškového, během zkoušek bývá otevřeno nonstop. Hned vedle studovny je 

taktéž kavárna a malý obchůdek.  



Další budova, která je situována v kopci pod studovnou, je budova 600th university hall. V této 

budově se nachází několik bankomatů, pobočka banky, Housing Office a v dolní části další kafeterie.  

Poslední budovou, která stojí za zmínku je budova International hall. Budova sousedí s 600th 

university hall. Nachází se v ní především international office a vyučují se zde jazyka a velká část 

předmětů pro zahraniční studenty. V budově se opět stojí další kavárna.  

2.2. Předměty a jejich zápis 

Zápis předmětů je velký boj, „Díky bohu za kos“, studijní systém funguje jenom v prohlížeči Internet 

Explorer, takže uživatelé MACu, byli velmi znevýhodněni. Především načítání každé stránky v Čechách 

trvalo velmi dlouho. Před přihlášením na školu je k dispozici katalog předmětů z minulých let, může 

se tak stát, že předměty, které student potřebuje studovat nebudou vypsány.  

Největší problém nastává pro magisterské studenty. Počet kreditů je omezen na 9 ESCT, tedy asi tři 

předměty, což je v přepočtu 18 kreditů u nás na fakultě, to však nestačí na splnění minimálního počtu 

splněných předmětů za semestr. Navíc pokud je student potřebuje splnit povinný předmět, bude mu 

uznán maximální počet kreditů získatelných u nás. Musí se tedy žádat o navýšení kreditů, to však není 

možné učinit bez souhlasu domovské university a kontaktu se studijním oddělení v Koreji. 

Další problém nastal při zápisu, zápis probíhá na již zmíněném pomalém systému přes Internet 

Explorer. U většiny předmětů je kapacita studentů omezena počtem 50 liti z toho však pouze část 

může být zaplněna international studenty. V praxi to vypadá tak, že po přihlášení ve tři ráno a 

načítaní stránky se vám povede zapsat úspěšně na jeden, případně dva předměty. Zbytek musíte řešit 

off-line formulářem na místě.  

 

 

Zápis off-line znamená, že na začátku hodiny či na konci učitele požádá s formulářem o písemné 

svolení a pak formulář zanesete do kanceláře. Žádal jsem off-line formulářem o většinu předmětů a 

neúspěšný jsem byl jenom jednou z 5 pokusů. Následuje uzavření zápisu, to probíhalo v druhém 

týdnu semestru velmi zvláštní formou. Každý student musel vlastnoručně vytisknout rozvrh, 

podepsat a donést na studijní oddělení.  



2.3. Výuka 

Výuka nebyla rozdělena na přednášky a cvičení, většinou se v posluchárně nacházelo padesát žáku a 

vyučují přednášel, případně počítal sám příklady na tabuli. Žáky se snažil zapojit prostřednictvím 

otázek během výkladu. Příklady k dané látce se zadávali formou domácí úlohy, za které se daly získat 

body do výsledného hodnocení. 

Docházka je povinná, většinou jsou povoleny dvě neomluvené absence. Pak je vyžadováno potvrzení 

od doktora. Docházka se dělá prostřednictvím studentské kartičky, nebo pomocí aplikace na 

telefonu, do které se Vám načte rozvrh až po uzavření zápisu. V praxi to vypadá tak, že učitel na 

začátku hodiny stejně tráví čas opravováním docházky, protože si každý student stěžuje, že mu 

kartička nezapsala docházku a že byl minule přítomen.  

 

 

Hodnocení se většinou dělí do čtyř sekcí, docházka/aktivní účast, midterm exam, final exam, 

semestrální práce (úkoly). Celková známka však nezáleží pouze na Vás, ale i na ostatních studentech. 

Nejlepší známky může dosáhnout jen 10 % nejlepší a tak dále.  Pro úspěšné dokončí bylo zapotřebí 

získat minimálně 60 % všech získatelných bodů. 

Téměř každý profesor nás na začátku zmiňoval, že 10–20 % známky zaleží na naší aktivní 

účasti, na druhou stranu většina z nich ani na konci semestru nezná ani vaše jméno ani 

studentské číslo.  



Midterms jsou většinou všechny v jednom týdnu a představují 40 % či méně dle počtu 

domácích úkolu a semestrálních prací. Finální testy byly ve všech předmětech pouze z druhé 

části semestru a též bylo možné získat téměř 40 %.  

Semestrální práce, projekty, prezentace a domácí úkoly – velmi se lišilo dle předmětu, vždy 

však alespoň 10 % známky. Velmi mě překvapila úroveň prezentovaní od Korejských 

studentů, většina z nich vše přečetla z papíru a dle reakce učitelů to bylo normální.  

Známky z velkých testů a závěrečné se zveřejnují pouze na omezenou dobu opět 

v pochybném školním systému. Navíc je nutné pro zabraní známek v daném termínu vyplnit 

vyhodnocení předmět, aby bylo možné výslednou známku vůbec zobrazit. 

Zpětná vazba a hodnocení předmětu probíhá po midterms a před finálním testem.  Z mé 

zkušenosti vím, že profesoři k hodnocení opravdu přihlíží a jsou schopni v půlce změnit i plán 

a hodnocení předmětu dle stížností žáků. 

3. Ubytovaní:  

Ubytovaní v Koreji není zrovna nejlevnější, většina studentů bydlí na kolejích, menší část si pronajímá 

byty přes Airbnb.  které jsou striktně odděleny na dámské a pánské bez možnosti návštěv. Je tu i 

poměrně striktní bodovací systém a pomyslné černé puntíky můžete získat úplně za cokoliv. Večerka 

je během pracovního týdne od jedné do páté ráno, ale platí pouze pro studenty bakalářských oboru. 

Osobně bych doporučil bydlet na koleji, především kvůli lepšímu kontaktu s kolektivem.  

 

 

 



 

4. Doprava: 

Co se týče dopravy po městě, Soul disponuje velmi dobrou městkou dopravou, téměř všude se 

dostanete pomocí metra, případně autobusy.  Bohužel neexistuje nic jako naše slavná pražská 

opencard nebo lítačka se slevou na jízdné. K dopravě slouží T-money card, kde však pouze nabíjíte 

kredit pro cestovaní. Při vstupu do metra či autobusu vždy zaplatí základní částka (1100 Won), která 

narůstá asi od desáté stanice, tudíž pokud například cestuje z koleje C-house, kde jsem byl ubytován 

a jeden dvě stanice metrem, tak se cestovaní městkou dopravou prodraží. Cesta do školy zabere 

přibližně 25 minut, volil jsem tedy spíše cestu do školy pěšky, přibližně 35 minut.  

 

 

Taxíky jsem v Soulu poměrně levné, bohužel nefunguje žádná pořádná aplikace na bázi Uberu. Může 

se tak stát, že se Vás taxikář, především pokud si vezmete taxík ve večerních hodinách v oblastech 

nočního ruchu pokusí okrást. Ve skupině se však jedná o nejlevnější způsob dopravy do školy. 

5. Závěr: 

Na závěr bych rád dodal, že i přes všechny nedostatky které jsem v předchozích odstavcích zmínil, 

bych studium na SKKU, a i jinde v zahraničí vřele doporučil všem studentům. Velmi si vážím 

příležitosti, kterou jsem dostal, možnost vyjet na tak vzdálené místo a poznávat téměř půl roku jinou 

kulturu pro mě bylo velkým přínosem. Rád bych alespoň takto poděkoval FEL ČVUT za možnost 

výjezdu do zahraničí. Kromě nově získaných vědomostí a poznatků, jsem získal i spoustu skvělý přátel 

z celého světa.  

 


