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poznámka autora: Vzhledem k nedeterminističnosti anglické výslovnosti nepoužívám anglický 
fonetický přepis z korejštiny. Přepisy jsou psány tak, aby je český čtenář přečetl co nejpodobněji 
původní korejské výslovnosti.

Úvod  
V rámci 5. semestru bakalářského programu Otevřené Informatiky jsem vyjel na zahraniční 
studijní pobyt na SKKU v Jižní Koreji. Tento semestr mi bohužel vyšel na podzim 2020, takže jsem 
celý pobyt strávil ve stínu COVID opatření.

Na studijní pobyt jsem se přihlašoval v průběhu jara, takže již bylo pravděpodobné, že se celý 
podzim budu potýkat s COVID opatřeními. Koreu jsem ostatně vybral právě proto, ze jsem věřil ve 
schopnost Koreje udržet situaci pod kontrolou, ale k tomu se dostanu později.

Odjezd  

Víza  

Jižní Korea má s Českou Republikou bezvízový styk, vztahuje se ale jen na krátkodobá turistická 
víza. V rámci protiepidemických opatření je navíc dočasně přerušen. Budete si tedy muset vyběhat 
studentské vízum.

K získání studentského víza je potřeba potvrzení o studiu na FELu, žádací dopis z Koreje, dohoda 
mezi univerzitami, pas, administrativní poplatek a potvrzení o zůstatku na účtu, že máte dost 
peněz na dobu pobytu. Všechny dokumenty musí být v angličtině, nebo doložené s anglickým 
překladem.

S ohledem na COVID se ale podmínky pro podání váza často mění, a aktuální stav může být těžké 
dohledat. Já jsem se svoji žádostí musel podávat i výsledky COVID testu a tuberkulinového testu. 
Podmínka COVID testu byla v době podávání žádosti mezi 2 měsíce starými novinkami, a zmínku o 
tuberkulinovém testu jsem nenašel. Jelikož oba testy trvají několik dnů, a výsledek COVID testu je 
platný jen pár dnů, doporučuji před poddáním žádosti zavolat na ambasádu a ověřit seznam 
dokumentů předem.

Normální doba žádosti o vízum je 2 týdny, maximální doba by měla být 3 týdny. Bohužel v době 
kdy jsem podával žádost já, docházelo ke změnám pravidel o podávání víz, v důsledku čehož se 
má žádost protáhla na 4 týdny, čímž jsem nestihnul karanténu na koleji.
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Cesta  

Do Koreje léta pravidelný let Korean Air přímo z Prahy dvakrát týdně. Aktuálně se bohužel 
vyznačuje svou zrušeností. Nakonec jsem zvolil cestu s Qatar Airways s přestupem v Doha. Tato 
cesta byla mezi nejlevnějšími a zahrnuje 30Kg zavazadlo. Doporučuji zakoupit rovnou zpáteční 
letenku, jelikož bývají levnější a při cestě zpět za půl roku bývá zpáteční termín klouzavý.

Po příletu mě čekalo COVID imigrovaní: preventivní změření teploty, nainstalování sledovací 
aplikace na telefon (alternativa je kotníkový náramek na domácí vězení) a kontrola místa 
karantény. Osoby s dlouhodobým pobytem mají karanténu v místě bydliště, turisté pak v hotelu 
určeném státem. Ačkoli při podávaní žádosti o vízum i následném přebíraní víza jsem podepisoval 
souhlas s karanténou ve statním zařízení, po příletu do Koreje jsem se dozvěděl, že není možné v 
něm strávit karanténu, přijedu-li do Koreje na dlouhodobé vízum. Je tedy potřeba před odletem 
zajistit karanténu na koleji, nebo ve vhodném AirBnB bytě (kompletní sociální vybavení, aby bylo 
možné v něm zůstat 2 týdny, pouze 1 osoba).

Ubytováni  
Na kraji kampusu jsou umístěny budovy kolejí. Zahraniční studenti bydli v budově Šin-Kuan ve 
dvojlůžkových pokojích. Pokoj je podlouhlý a prakticky symetrický, veškerý nábytek je postaven u 
dlouhých zdí. U okna jsou pracovní stoly s poličkami a židle. Vedle něj postel a pak šatní skříň. 
Úložného prostoru tu je dost a kdyby vám nestačil, pod postelí jsou šuplíky. U vstupních dveří jsou 
po stranách koupelna a záchod. Ve stropě je instalované topeni a klimatizace, která je v korejském 
lete nezbytná.

Co si ale vzít se sebou? Na pokoji nejsou lůžkoviny. Já jsem si je přivezl z Čech, je ale možné je 
relativně levně pořídit i v Koreji, ať už nové, nebo z druhé ruky. U každého pracovního stolu jsou 2 
zásuvky elektrické a jedna RJ45, ale na jednom stolu je Wi-Fi router, který zabírá po jedné zásuvce, 
doporučil bych tedy vzít se sebou prodlužovačku, a má-li váš notebook ethernet, kabel k němu. 
Korejsky internet je rychlý, Wi-Fi již nikoli.

V přízemi koleje jsou prádelny, oddělené podle pohlaví. Jsem přesvědčen, že prací prostředky 
umístěné na policích jsou k veřejné spotřebě, neboť se na konci semestru nahromadily v dříve 
nevídaném množství. Je zde také několik sušiček, za jejich použití se ale platí, takže může vyjít 
levněji domluvit se se spolubydlícím a zakoupit na pokoj sušák na prádlo. 

Dříve byly v přízemí také tiskárny, na kterých bylo možno velmi levně tisknout, ale ty byly na 
začátku semestru odstraněny. V blízkosti kampusu je ale "print cafe", a prý se da tisknout v 
některé z budov v kampusu.

Podmínkou k ubytování je negativní test na tuberkulózu, nejčastěji si prý dává roentgen plic, já 
jsem dodal kopii tuberkulínového testu, který jsem podával na ambasádě.

Stravováni  
V budově koleje je menza, která je otevřena jen pro studenty obydlené na koleji. V nabídce jsou 
každý den 1 levnější a 1 dražší jídlo k obědu, k večeři je v nabídce jídlo jen jedno. Nabízí zde i 
snídaňové balíčky, ale této nabídky jsem využil jen jednou. Obědy a večere jsou v porovnání s 
nabídkou v okolí levnější a nabízejí průřez korejskou kuchyní. Chuť je ale silně proměnlivá, takže 
jsem se často stravoval v restauracích v okolí kampusu, které jsou i v této době otevřené. U 
vstupních dveří je desinfekce na ruce a zápisník na telefonní čísla. Pro podrobný seznam 
restauraci v okolí kampusu doporučuji reportáž Filipa Oplta, který byl v Koreji semestr přede 
mnou.
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Počítejte ale s tím, ze budete celý semestr jíst rýži. V Koreji toho moc jiného nevyroste, evropská 
jídla jsou drahá, a mnohdy mají s evropským jídlem společný jen název. Dále počítejte s tím, že 
korejská kuchyně obsahuje hodně mořských plodů. Většinou je ale možné vybrat jídlo ze 
suchozemské nabídky.

Většina jídla je pálivá.
Pokud vám dělá problém pálivé jídlo v Čechách, nejezděte do Koreje, nebudete tam mít co jist. 
Pálivá jídla ovšem nebývají extrémně pálivá. Pokud vám nedělají problém pálivá jídla doma, 
neměli byste mít problém v Koreji.

Ve většině korejských restauracích se příloha podává stranou, a je možné si ji volně přidat. Takto 
se nejčastěji podává žlutá ředkev, kimči (pálivé kysané zelí) a rýže.

Výuka  
Výuka bohužel probíhala celý semestr vzdáleně. SKKU má stránku podobnou moodlu, na kterou 
přednášející nahraje přednášku a student ji tam shlédne. Tato stránka ovšem kontroluje 
"přítomnost" na přednášce. Přednášky tedy není možné stáhnout, jde alespoň zrychlit přehrávaní 
až na 2*. Ve videích je možné přeskakovat jen na již shlédnutý úsek, není tedy možné při prvním 
shlédnutí přeskočit kus videa. Někteří přednášející zvolili variantu živých přednášek, u kterých je 
ale větší rozmanitost platforem. Já jsem se setkal s Teams, Zoom a Webex.

Cvičení v Koreji převážně nejsou. Na praktičtějších předmětech může přednášející vyhradit čas z 
přednášky k procvičení, ale teoretické předměty bývají kompletně bez cvičení a osekává se, že si 
student látku procvičí sám.

Zkouškové předměty mají zkouškový týden uprostřed semestru a na konci semestru. Na zkoušku 
je tedy vypsán jen jeden termín, který probíhá v době přednášky. S ústní zkouškou jsem se 
nesetkal. Myslím, že se v Koreji běžně nedělají, ale COVID jejich konání jistě nepomohl. Hodně 
předmětů je ale jen zápočtových s hodnocenou semestrální prací. Osobně preferuji předměty 
zkouškové, ale ve snaze omezit lidský kontakt mnoho předmětů nahradilo závěrečné zkoušky 
semestrálním projektem.

Cestování  
Cestovaní uvnitř Koreje není aktuálně omezené, silně se však doporučuje necestovat, a cestujete-
li, dodržovat hygienická opatření.

Všude po Koreji se v hromadné dopravě používá T-money card (jdou s ní platit i vlaky). Jedna se o 
předplacenou kartu, kterou lze nabít v automatu na libovolné stanici metra. Neměl jsem potřebu 
zjišťovat, zda-li se dá karta nabít i jinde, neboť kampus university byl postaven hned u stanice linky 
1. Do soulského metra nepatři však jen podzemní metro, ale i pozemní vlaky obdobné vlakovým 
linkám S v okolí Prahy. Soulským metrem je tedy možné se dostat prakticky všude nejen v Soulu, 
ale i okolní provincii Gjongi. V Koreji také jezdí autobusy. Slouží spíše k přepravě na poslední míli, 
takže v nich mnoho času nestrávíte. Jedná se ale o zajímavý zážitek, neboť korejští řidiči autobusů 
řídí agresivně, a v zatáčkách jízda připomíná spíše horskou dráhu. Při vystupovaní z autobusu si 
nezapomeňte pípnout T-money card, neboť při přestupu nebude platit plné jízdné.

Korejská krajina se skládá z rovných nížin a nižších, ovšem strmých kopců. Není tedy divu, že 
uprostřed rovných měst se často tyčí lesem zarostlý kopec. Není divu, že v takové krajině je 
turistika populární. Metrem dojedete na úpatí libovolného kopce, vylezete nahoru, sníte si k 
obědu kimbab, a spokojeně jdete dolu. Jelikož všechny cesty vedou na kopec, nemají v Koreji tak 
sofistikované turistické značení jako máme v Čechách. Stezky jsou ale dobře značené a mnohdy 
jsou upravené, aby se při letních deštích nesesouvala zemina.
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Jelikož toto nebyla má první návštěva Koreje, turistickým památkám jsem se převážně vyhýbal, 
neboť jich v Koreji není mnoho, a viděl jsem je při své předchozí návštěvě. Pokud chcete jet do 
Koreje podívat se na tyto památky, doporučuji přečíst reportáž některého z kolegů. Já jsem 
procházel spíše moderní zástavbu. Zatímco v Evropě bývá přechod mezi městem a venkovem 
pozvolný, v Koreji je mnohdy vidět 40 patrový panelák hned vedle rýžového pole. I když jedete do 
Koreje poprvé a chcete si prohlídnout co nejvíce památek, doporučil bych párkrát vyjít nějakým 
směrem a jen pozorovat korejskou zástavbu a život.

Závěr  
Ačkoli semestr strávený pod rouškou protiepidemických opatření nebyl ideální, i tak si jsem jist, že 
pro mě byl přínosný. Mohl jsem z blízka pozorovat, jak se s krizovou situací vypořádává jiná vláda 
v jiné kultuře. Cílem cesty pro mě bylo podívat se, jak se učí na jiných univerzitách a navázat 
kontakty se studenty ze zahraničí. V tomto ohledu považuji cestu za úspěch, ačkoli jsem nejvíce 
kontaktů navázal s ostatními zahraničními studenty. Jen mě mrzí, že se kvůli pandemii neučilo 
prezenčně v učebnách, kde bych měl příležitost seznámil se s více Korejci.

Studium v zahraničí bych jistě doporučil a jsem rád, že tyto příležitosti vůbec máme. Pokud 
uvažujete o nějakém výjezdu, stojí to za to. Jen bych doporučil počkat, až pandemie poleví.

Máte-li nějaký dotaz k mé cestě do Koreje, který jsem nezodpověděl v této zprávě, obraťte se na 
mě na mém mailu, rád zodpovím vaše otázky.
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