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Úvod
Díky mezifakultní dohodě FEL jsem navštívil v letním semestru 2017 Sungkyunkwan 
university v Koreji. Tato univerzita se pohybuje okolo stovky v žebříčku světových 
univerzit. Studium je určitě dobrou zkušeností, ale také pomůže docenit kvalitu 
vzdělávání u nás. 

    �

Škola
Univerzita je rozdělena na dva kampusy. Jeden se nachází v Soulu a druhý ve třicet 
kilometrů vzdáleném Suwonu. V Soulu jsou vyučovány především humanitní obory, v 
Suwonu zase ty přírodovědné a technické. Já přijel se zapsaným oborem software, takže 
jsem zamířil do Suwonu. 

Zápis předmětů

Předměty je možné vybírat z nabídky, kterou dostanete mailem z SKKU. Většinou tvrdí, 
že se rok od roku course catalogy příliš nemění, ale opak je pravdou. Buďte připraveni, že 
nakonec vybrané předměty nemusí být vůbec otevřeny. Nabídka předmětů je poměrně 
pestrá, takže se dá vybrat. Matematické předměty jsou ale bohužel většinou vyučovány v 
Soulu.
Do školního systému GLS je možné se dostat pouze za použití Internet Exploreru. To je 
velmi otravné, ale nejde to nijak obejít. V GLS se zapisují předměty, hodnotí koleje, hlásí 
se do fitka, kontrolují známky…
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Výuka

Rozdíl ve výuce je opravdu velký. V Koreji jsou pouze 75 minut dlouhé přednášky. 
Předmět za 3 kredity má tyto přednášky dvě týdně. Látku následně procvičujete sami, 
nebo v domácích úkolech. 
Přednášející většinou zveřejňují slidy online, takže úplně není třeba psát si poznámky 
(záleží na předmětu samozřejmě). Kurzy ve většině případů kopírují jiný online kurz či 
učebnici. Neočekávejte tedy invenci samotných přednášejících. Také není pravidlem, že 
vyučující pracuje v oboru, o kterém přednáší. Pokud tedy položíte dotaz mimo 
přednášený rámec, většinou se nedočkáte odpovědi.
Nicméně vše bylo v mém případě odpřednášeno srozumitelně a hlavně v angličtině. 
Někteří zahraniční studenti se dostali do situace, kdy anglické předměty byly přednášeny 
v korejštině, ale řekl bych, že se jedná jen o výjimky.

Předměty

V této sekci zhodnotím předměty, které jsem si zapsal.

Advanced Probability and Random Processes ECE5910
7/10
Magisterský předmět, který však rozsahem odpovídá našemu bakalářskému kurzu 
pravděpodobnosti. Z náhodných procesů jsou probrány jen základy. Angličtina 
přednášejícího je výborná. Materiály jsou kvalitní, kopírují knihu. K procvičení 
pravděpodobnosti doporučuji. Zkouška byla násobně těžší než domácí úkoly, ale nebyl 
problém dosáhnout na A.

Introduction to Machine Learning ICE3045
5/10
Kurz kopíruje známý online kurz od Andrew Ng. Pokud jste ho absolvovali nebo víte 
něco o machine learningu, rozhodně si tento předmět nezapisujte. Přednášející o daných 
tématech mnoho neví, proto hodnotím nízko. Profesor také představuje typického 
neomylného korejského profesora. Látka je nicméně odvykládána dobře. V kurzu je velký 
prostor pro dotazy. Úkoly jsou jednoduché. Není problém dosáhnout na A.

Seminar in Information Technology ECE5903
9/10
Tento kurz má pouze jednu přednášku týdně. Na přednášky chodí úspěšní vědci spojení s 
SKKU. Většina kurzu byla věnována zajímavým tématům o machine learningu. Rozhodně 
doporučuji, protože kurz rozšíří obzory.
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Writing of IT Technical Papers in English and Research Ethics ECE5902
10/10
Rozhodně nejlepší kurz, který jsem na škole měl. Přednášející je Indka pracující v 
Samsungu. Dostanete mnoho užitečných rad, jak pracovat, jak psát papery. Předmět je 
velmi motivující a inspirativní. 

Basic Korean Program IEC7007
10/10
Rozhodně doporučuji zapsat si korejštinu. Naučili jsme se číst, psát i mluvit. Fráze z kurzu 
stačí na základní konverzaci. Vyučující byla velmi velmi milá. Při hodinách jsme si užili 
spousty zábavy.

Zkoušky

Během semestru jsou dva zkouškové týdny - midterm a final. Strukturou jsou zkoušky 
vždy velmi podobné. Final exam je vždy z celého semestru. Na zkoušky jsem se příliš 
neučil. Pouze na pravděpodobnost jsem se učil cca 4 dny, jinak 1 den. Přesto jsem dostal 
ze všech předmětů A.

Známky

Výsledná známka je kombinací hodnocení domácích úkolů, docházky, midtermu a final. 
Někdy jsou navíc přidány kvízy v průběhu semestru. Známkování je relativní. Stačí být 
nad průměrem a máte víceméně jisté A. Korejci říkají, že obsahově se korejské a anglické 
předměty neliší, ale v anglických se dostávají lepší známky.

Ubytování
Všem studentům jsou nabídnuty koleje. Za koleje se platí 1600 USD. Část peněz je vrácena 
v průběhu semestru. V Suwonu doporučuji ubytování na kolejích. Je to bezstarostné a 
bydlíte přímo v kampusu. Je možné si připlatit meal plan, kdy dostanete výhodněji jídlo v 
menze. Tuto možnost příliš nedoporučuji, protože jste pak vázáni na menzu.
Zahraniční studenti jsou vždy přiděleni na pokoj ke korejskému studentovi. Tato praxe 
má donutit korejce mluvit anglicky. Nicméně si většinou se spolubydlícím nepopovídáte, 
protože anglicky nemluví. Snaha mluvit se spolubydlícím většinou po pár týdnech 
vyprchá. Korejci také příliš neuklízí a často vydávají velmi nepříjemné zvuky. Graduate 
studenti jsou v lepší situaci, neboť jejich spolubydlící tráví většinu času mimo pokoj.
Na pokoji nedostanete žádné ložní prádlo, je tedy nutné si vše zakoupit. V pokoji je vždy 
vlastní koupelna a záchod. Nepostradatelnou výbavou je také klimatizace. 
Největším problémem je večerka, která je každý den od 1. do 5. V našem případě byla 
zrušena v pátek. Určitě vás však tento problém postihne. Doporučuji strávit noc v 
Jimjilbangu, který je nedaleko školy.
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Pokud si chcete sami vařit, je možné zaregistrovat se do kuchyňky ve vedlejší koleji. Tuto 
možnost doporučuji, ikdyž si budete sami dělat jen snídaně. Pozor, místa rychle mizí. V 
kuchyňce je lednička, sporák a každý má svou skříňku. V kuchyňce také potkáte mnoho 
zahraničních studentů (ne exchange). Pokud budete v kuchyňce, doporučuji pořídit si 
vlastní kolo. Dá se sehnat za 50-100 tisíc KRW. Poté se snadno dostanete do E-martu nebo 
do Lotte martu. 

Doprava
Na cestování se rozhodně vyplatí pořídit T-money kartu. Lze zakoupit v každém obchodě 
na ulici, v metru. Peníze se dobíjí v automatech - nutno mít hotovost. Cesta do Soulu trvá 
metrem hodinu. Vyplatí se jet autobusem na Sadang - sednete si a bývá to rychlejší.
Doprava je v noci velmi problematická. Po půlnoci víceméně není způsob, jak se dostat ze 
Soulu do Suwonu, pouze taxi.

Jídlo
To nejlepší, co v Koreji objevíte, je rozhodně jídlo. Způsob stolování je jiný než u nás. Ke 
každému jídlu je mnoho příloh - hlavně kimči. Často je uprostřed stolu pánev s jídlem, 
které sdílíte s ostatními. Jídlo je často hodně pálivé. Rozhodně doporučuji vyzkoušet: 
tonkas, dakgalbi, unlimited bbq, binksu, mandu a různé polévky. V restauracích se 
nedává spropitné, platí se u východu. 

Laboratoř
Ještě před pobytem jsem si našel security lab na SKKU a s vedoucím profesorem se 
domluvil, že po dobu mého pobytu budu do jeho laboratoře chodit. Rozhodně můžu 
doporučit udělat něco podobného. Díky tomu jste v kontaktu s Korejci a poznáte, jak to v 
Koreji funguje. Nakonec jsem v labu bohužel skoro nic neudělal, protože nebyli příliš 
dobře organizovaní. Udělal jsem si ale jasnou představu, jak šílené je v Koreji pracovat. 
Také jsem si našel v labu mnoho přátel.

Další tipy
• Všude se dá platit kartou.
• Korejci většinou neumí anglicky. Budou se s vámi chtít bavit jen ti, co anglicky umí, a 

těch moc není.
• Na cestování se vyplatí T-money card. 
• Tisk je možný na kolejích i ve škole.
• Fitko na kolejích je za dobrou cenu. Na běhání je dobré jezero, které je kousek od 

kampusu (od knihovny pořád rovně).
• Najděte si laboratoř.
• Navštivte Jimjilbang v Suwonu, je na velmi dobré úrovni.
• Sledujte Funday Network Korea. Nabízí zdarma výborné akce pro cizince.
• V Koreji velmi záleží na věku.
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• Doporučuji navštívit ostrov Jeju. Vyplatí se na něj letět.
• Navštivte některé paláce a chrámy v Soulu. Stačí několik. 
• Navštivte karaoke (norebang). Celá skupina má pro sebe jednu soukromou místnost. 

Nezáleží na tom, jestli umíte zpívat, je to sranda.

Shrnutí
Studium v Koreji je určitě dobrý zážitek. Poznáte díky němu lidi ze všech koutů světa a 
užijete si spoustu zábavy. Jídlo je výborné a rozmanité. Ze studijního hlediska není SKKU 
velkým přínosem. Rozhodně je dobré poznat studijní poměry na jiné škole. Do Koreji 
bych se jednou rád vrátil a navštívil lidi, které jsem tam poznal.
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