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1. Úvod 
Jako student 1. ročníku magisterského studia Ekonomika a řízení energetiky jsem vyjel na 
zimní semestr 2017/2018 do Jižní Koreje na školu Sungkyunkwan University.  
Jižní Koreu jsem si vybral, protože jsem chtěl vyjet někam do neznáma a tato země 
vypadala velice lákavě. 
 

2. Studium 
Univerzita Sungkyunkwan (SKKU) patří, dle tamních studentů, mezi top 5 škol v Jižní Koreji. 
Škola má dva kampusy – jeden přímo v Soulu (zaměřený na humanitní předměty) a druhý 
v Suwonu (technický kampus). Já jsem byl na kampusu v Soulu, jelikož mi tam více 
vyhovovala nabídka předmětů – hlavně ekonomické předměty. Dále tedy budu popisovat 
hlavně soulský kampus. 
 
2.1. Kampus 

Soulský kampus je obrovský, má kolem deseti budov. V kampusu je možné nalézt 
téměř cokoliv – několik jídelen, lékaře, kadeřníka, několik kaváren, banku a obchody. 
Dále se zde nachází několik hřišť, tělocvičny a posilovna. 
 

2.2. Zápis předmětů 
Zápis předmětů na škole funguje pomocí speciálního programu, který běží pouze na 
systému Windows. Dále je nutné si pohlídat počet kreditů, protože jako Graduate 
student jsem měl nárok pouze na 9 korejských kreditů (tzn. 18 našich). Je potřeba si 
požádat o navýšení počtu kreditů, které jde přes oddělení vnějších vztahů u nás na 
škole. Také se může stát, že předmět z původního seznamu předmětů vůbec nebude 
vypsán v daném semestru, tudíž doporučuji si předmětů najít více, kdyby nastala tato 
situace.  
Na několik předmětů jsem se nestihl zapsat v daném termínu, jelikož je potřeba mít 
splněné prerekvizity (např. nějaké předměty atd.) pro zápis. To se dá ale bez problému 
vyřešit ve škole pomocí žádosti o zápis předmětu. Tedy po domluvě s vyučujícím jsem 
neměl problém se dostat na požadovaný předmět. 
 

2.3. Výuka 
Výuka na škole byla, dle mého názoru, velice odlišná od té naší. Předměty, které jsem 
měl, neměly žádná cvičení, to znamená, že byly pouze přednášky. Časová náročnost 
předmětu je dle počtu kreditů, kde 3 kredity jsou maximální počet kreditů za předmět 
na této škole. Tyto předměty mívají 2 vyučovací hodiny týdně. Dále jsou v semestru 2 
zkoušková období – midterms a finals. Na většině předmětů jsem měl semestrální 
projekty nebo domácí úkoly. Výsledky z těchto zkoušek, projektů a úkolů se podílí na 
finální známce.  
 
 
 
 
 



2.4. Jídlo ve škole 
Jak jsem již zmiňoval výše, na kampusu je několik jídelen. Já jsem nejčastěji chodil do 
budovy Business Hall, kde bylo denně na výběr asi z 5 – 8 jídel. Jídla se často 
opakovala, ale jinak byla výborná (a často i pálivá :) ).  
 

2.5. Kolej 
Možností ubytování kolem školy je několik. Já jsem bydlel na koleji C-House, která se 
nachází 2 stanice metra od školy. Bydlel jsem na pokoji pro 2 lidi a sdílel jsem pokoj 
s Kanaďanem. Pokoj měl vlastní koupelnu. Na této koleji bylo jen několik Korejců, 
oproti kolejím v Suwonu. Tato kolej má společnou jídelnu/kuchyň pro všechny 
studenty. Na každé patro jsou vymezeny 2 velké lednice, je zde několik rýžovarů a 
dalších potřeb pro vaření. Kolej se nachází u poměrně rušné ulice, kde je spousta 
restaurací, obchodů a dalšího vyžití. 
  
 

3. Život v Koreji a Soulu 
Soul je opravdu obrovské město, které nabízí mnoho památek a zajímavých pohledů. Jsou 
zde vidět kontrasty mezi starými budovami, jako jsou paláce a moderními mrakodrapy. Ve 
městě je neuvěřitelné množství různých restaurací, kaváren a dalších obchodů. Takže o 
poznávání nových jídel není nouze. Místní zábavou je hlavně karaoke, kde si skupina lidí 
koupí například hodinu v soukromé místnosti a zpívají. Měl jsem pocit, že každý Korejec 
umí zpívat a chodí na karaoke. Rozhodně doporučuji vyzkoušet. 
 
3.1. Doprava 

Na dopravu v Soulu je potřeba si zařídit T-Money card, která se nabije kreditem  
u speciálních automatů na stanicích metra. Poté je potřeba vždy při vstupu a výstupu 
z metra kartu načíst a odečte se poplatek, který záleží na vzdálenosti. Bohužel zde 
nefunguje nic jako je měsíční jízdné u nás. Metro v Soulu je krásně přehledné a dá se 
rychle pochopit.  
Dají se také využívat autobusy, které se liší barvami. Platba v autobusech funguje 
stejně jako v metru pomocí T-Money card při vstupu a výstupu. 
V Soulu je nespočet taxíků, které jsou poměrně levné (kromě černě zbarvených ty jsou 
velice drahé). 



 
3.2. Objevování, cestování 

V Soulu jsem navštívil mnoho různých památek a míst. Doporučuji návštěvu 
jednotlivých paláců. Také je možné vyjít na nejvyšší horu v Soulu, Bukhansan 
Mountain, odkud je krásný výhled na město. Cesta není složitá, je zde spousta 
ukazatelů a dalších lidí, kteří ochotně poradí.  
 
 

                   Na vrcholu hory Bukhansan, Soul                           
 
Netradičním výletem byl výlet do demilitarizované zóny. Tyto výlety poskytují různé 
soukromé kanceláře. Podíval jsem se například do Třetího tunelu, kterým se 
Severokorejci snažili prokopat do Soulu, ale Jihokorejci ho včas objevili. V rámci 
tohoto výletu jsem také byl u JSA (Joint Security Area), kde je možné vidět hranici mezi 
Jižní a Severní Koreou. Jsou zde budovy, ve kterých probíhají jednání mezi těmito 
dvěma státy a v této budově se dá přejít do Severní Koreji – pouze v budově.  
 



Demilitarizovaná zóna, Joint Security Area 
 

Také jsem navštívil Busan, což je přístavní město na jihu Koreje. Cesta vlakem trvala 
asi 3 hodiny. Busan bylo zajímavé město, obzvlášť bych rád doporučil návštěvu rybího 
trhu. 

 
Po ukončení semestru jsem navštívil 
Japonsko. Podíval jsem se do dvou město 
– do Kjóta a do Tokia. Kjóto je plné starých 
chrámů a svatyň. V Tokiu je zase možné 
vidět moderní část Japonska. Určitě bych 
doporučil všem se jet do Japonska 
podívat, velice zajímavá kultura, krásné 
památky a velice hodní lidé. 
V jiných zemích jsem nebyl, ale další 
kamarádi letěli také do Číny nebo na 
Filipíny. 

 
 
 
 
 
 
 

Fushimi Inari-taisha Shrine, Kjóto 



4. Závěr 
Výjezd do zahraničí pro mě byl obrovským obohacením. Poznal jsem novou kulturu, 
spoustu nových lidí, vyzkoušel si spolupráci na různých projektech s dalšími cizinci. Kromě 
nově nabytých vědomostí jsem také poznal život v jiné zemi a jsem tak schopný srovnat se 
životem v naší zemi. Rozhodně bych doporučil všem studentům, aby vyjeli na semestr 
někam do zahraničí, je to zkušenost k nezaplacení a Korea stojí za to!  
 
Rád zodpovím jakékoliv dotazy na svém školním emailu. 

 
Poděkování 
Tímto bych chtěl poděkovat FEL ČVUT za možnost výjezdu do zahraničí. 

 



  
 

 


