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Letní semestr druhého ročníku bakalářského studia jsem strávila v Jižní Koreji na univerzitě 
Sungkyunkwan. Univerzita má dva kampusy – v Soulu a ve městě Suwon. Právě v kampusu    
v Suwonu se nachází College of Information and Communication Engineering, kde studují 
studenti FELu.

Obecně o kampusu v Suwonu 

Jak jsem se již výše zmínila, univerzita Sungkyunkwan (často označována jen SKKU) má dva 
kampusy. V Soulu se studují obory s humatním zaměřením, v Suwonu pak všechny 
přírodovědné a technické včetně např. medicíny, farmacie apod. Kampus v Suwonu se nachází   
v poměrně klidné části města. Pár kroků od něj se dostanete jak do typických asijských ulic se 
spoustou restaurací, obchodů a jiného vyžití, tak k rozlehlému rybníku s parkem. V samotném 
kampusu pak pochopitelně najdete všechny univerzitní budovy, ale také knihovnu, všechny 
koleje, velké sportoviště, posilovny, banku, obchody a menší park. Zhruba 200 m od kampusu 
můžete nasednout na vlak, který vás doveze do centra Suwonu (dvě zastávky) a zhruba za 
hodinu do centra Soulu. 

Doprava do Koreje a v Koreji

Z Prahy do Soulu lze letět přímo, ale já jsem letěla s přestupem především kvůli vyššímu 
váhovému limitu zavazadla. Cena zpátečních letenek se pohybuje okolo 20000 Kč.
Z letiště Incheon do kampusu v Suwonu je pak asi nejjednodušší jet vlakem s přestupem v centru 
Soulu. Cílová stanice má jednoduše název Sungkyunkwan University. Cesta trvá přibližně dvě 
hodiny a stojí zhruba 4500 Won (asi 90 Kč). Cestování vlakem-metrem po Soulu a okolí je       
v podstatě jednoduché a intuitivní. Všechno je hlášeno v korejštině i v angličtině, nápisy v metru 
jsou taktéž dvojjazyčné. Pro snadnou orientaci doporučuji si stáhnout aplikaci s korejským 
metrem do mobilu. Na cestování veřejnou dopravou je vhodné pořídit si tzv. T-money Card, na 
kterou si uložíte libovolnou sumu a platíte s ní metro i autobusy. 

Ubytování

Výměnným studentům je v kampusu v Suwonu nabídnuta možnost ubytování na koleji Shingwan. 
Ubytování na jiné koleji v kampusu je levnější, o něco horší kvality, ale není možné. Pokoje      



v Shingwan jsou velice dobře zařízené, dvoulůžkové, poměrně prostorné s vlastním WC a 
koupelnou. Užitečný je rozhodně i velký pracovní stůl, úložný prostor a rychlé připojení        
k internetu. Jen lůžkoviny si každý musí obstarat sám. Na každém patře je pak společná místnost 
s televizí, mikrovlnnou troubou a pitnou horkou vodou. V přízemí budovy se nachází prádelna, 
jídelna, obchod se vším, co můžete během pobytu potřebovat a posilovna, kam si můžete za 
20000 Won (asi 400 Kč) za měsíc chodit neomezeně zacvičit. Z koleje jste zhruba za deset až 
patnáct minut chůze na přednášce. Nevýhodou však můžou být přísná pravidla. Pokud nejste 
magisterským studentem, je pro vás od jedné v noci do pěti hodin ráno kolej zamčená. Striktně 
je tu také rozdělena mužská a ženská část koleje. Přivést si osobu opačného pohlaví do pokoje 
nebo na patro může znamenat vyhazov z koleje. Stejně tak je zakázáno kouření v budově. Za 
čtyři měsíce ubytování na koleji zaplatíte 1500 USD, nebo 1900 USD s tzv. meal plan (což 
obsahuje 1,5 chodu na den, na místě lze pak rozšířit na 2 nebo 2,5 chodu). Další možností je 
ubytovat se mimo kampus. V Koreji není problém sehnat za nižší cenu třeba jen malý pokoj     
s kuchyňkou a koupelnou. Ovšem ne vždy jsou tyto typy pokojů přijatelné pro delší pobyt a je 
lepší je předem vidět.

Jídlo

Byla jsem ubytovaná v Shingwan a využila jsem možnosti "meal plan", tudíž jsem převážně 
využívala jídelnu na koleji. Každý den se vydávaly snídaně s možností volby mezi "západní" 
(cereálie, sendviče atd.) a korejskou, obědy a večeře. Ve všední den byly navíc k dispozici 
svačiny. V ostatním jídelnách v kampusu se lze dobře najíst do 5000 Won (asi 100 Kč), ale 
rozhodně stojí za to vyzkoušet restaurace v okolí kampusu, kde je stále jídlo levnější v porovnání 
s českými restauracemi. Samozřejmě západní potraviny jsou dražší. Pečivo, mléčné výrobky a 
uzeniny najdete jen v omezeném množství a za poměrně vysoké ceny. Bohužel i zelenina a ovoce 
jsou dosti drahé. Pokud ale přijdete korejské kuchyni na chuť, je pořád co nového ochutnat.

Než začne škola...

Pro dlouhodobější pobyt v Koreji potřebujete vízum, které jsme, s poděkováním paní Chmelenské, 
získali snadno na korejském velvyslanectví za zhruba 1300 Kč. Tímto to ovšem nekončí. Po 
příjezdu do Koreje se musíte nahlásit na místním imigračním úřadě a zažádat o tzv. Alien 
Registration Card za dalších 30000 Won (asi 600 Kč). Tady doporučuji rezervaci na úřadě na 
určitý čas, jinak vás neminou hodiny čekání.
Další karta, o kterou je třeba si zažádat, je školní karta, která vám umožní vstup do knihovny a 
využívání jejích služeb a odebíráte na ni také jídla v kolejní jídelně, pokud máte "meal plan".
Samozřejmostí je zápis předmětů. Ten je sice spuštěný online ještě před začátkem semestru, 
když jsem ale chtěla zapsat, naprostá většina předmětů měla vyčerpanou kapacitu, nebo prostě 
zápis z nějakého důvodu nefungoval. V tomto případě nezbývá nic jiného, než napsat přímo 



vyučujícím a nechat si od nich podepsat formulář k zápisu předmětu. Stává se, že vyučující 
odmítne z kapacitních důvodů, ale také proto, že kurz bude probíhat v korejštině, přestože má 
být v angličtině. Někteří dokonce neodpoví vůbec. To pak stačí přijít rovnou na hodinu a zeptat 
se vyučujícího osobně. Dost možná v tom nebudete sami a potkáte spoustu studentů (především 
zahraničních), kteří řeší zápis tímto způsobem. 
Všechny formuláře odnášíte do International Office, kde vám pomohou s jakýmkoli studijním 
problémem.  
Oporou v začátcích studia vám taky může být váš "buddy" ze studentského klubu HI-Club. S ním 
budete v kontaktu ještě před odjezdem do Koreje. HI-Club organizuje spoustu akcí pro výměnné 
studenty. První z nich je Orientation Day v kampusu v Soulu, kde se taky poprvé setkáte se svým 
buddym a dozvíte se vše potřebné o škole a o životě v kampusu. Dále pak v semestru pořádá 
HI-Club výlety, filmové večery a jiné akce, kde máte možnost poznat další studenty ze zahraničí 
a členy HI-Clubu.
Samotná CICE (College of Information and Communication Engineering) pořádá také vlastní 
uvítací akci. V průběhu semestru pak proběhl i výlet zdarma pro zahraniční studenty z CICE. 
Vždy je důležité sledovat svou emailovou schránku.

Studium

Semestr v Koreji má 16 týdnů. Osmý a šestnáctý týden jsou zkouškové týdny (tzv. midterm a 
final). Většina předmětů má dvakrát týdně přednášku trvající 75 minut. Cvičení tu nejsou, jen 
někteří vyučující řeší praktické příklady při přednáškách. Účast na přednáškách je povinná a 
kontroluje se. Dostávají se také povinné domácí úkoly a během semestru se píší testy. Všechny 
zkoušky pak probíhají v jednom týdnu. Na zkoušku je vypsán vždy jeden termín a není možnost 
opravy. Zkoušky jsou zpravidla písemné. 
Dúležité webové stránky jsou
www.icampus.ac.kr, kde jsou k nalezení veškeré studijní materiály, informace ke zkouškám, 
apod.,
www.skku.edu, odkud se lze přihlásit na Kingo Portal, ze kterého se dostanete do systému GLS, 
kde naleznete všechny informace k předmětům, známky, můžete zde i např. změnit svůj meal 
plan
a www.sugang.skku.edu, kde si můžete zapsat předměty.
Všechny důležité informace ke studiu jsou obsažené v brožurce zasílané z SKKU.
Nakonec jsem studovala šest předmětů: 
Probability and Statistics (prof. Kil Rhee Man) – poměrně náročný předmět s velkým množstvím 
testů v semestru, které nebyly hlášeny dopředu. Vyučující ale mluvil výhradně anglicky, vše 
názorně vysvětlil a odvodil. Občas řešil příklady na přednáškách a dával k dispozici řešení 
zadaných domácích úloh. Rozhodně mohu doporučit.



Signals and Systems (prof. Kim Sang Hyo) – v první řadě bych chtěla vyzdvihnout skvělou 
angličtinu vyučujícího a jeho vstřícný postoj k zahraničním studentům. Tento předmět byl 
náročný, ale výborně přednášen. Kromě zkoušek se psaly dva testy a byl zadán semestrální 
projekt.
Display Engineering (prof. Kim Gil Ho) – přednášející mluvil slabou angličtinou. Nedokázal 
pořádně nic vysvětlit a často jen četl zkratky a hesla z prezentace. Snažil se ale dovést studenty 
ke kreativnímu a kritickému myšlení a místo "midterm" zkoušky byl zadán týmový projekt       
s účelem vytvoření nového patentu. Tedy tento předmět nebyl úplnou ztrátou času, ale zvláštním 
osvěžením.
Modern Optics (prof. Lee Yeon Ho) – asi nejnáročnější kurz, který jsem si zapsala. Zvláště proto, 
že přednášející valnou většinu látky vysvětloval v korejštině. Nedělal ani žádné praktické 
příklady. Byla sice k dispozici literatura v angličtině, nebyla ale dostatečná k plnému pochopení, 
což vyžadovaly všechny testy.  
Semiconductor Electronics (prof. Chung Kang Min) – předmět sám o sobě nepříliš náročný, ale 
v přednáškách bylo vyřešeno jen minimum příkladů, takže jsem byla odkázána na samostudium.
Korean Language Course – výborný a velice užitečný předmět. Velice pomohly kvalitní studijní 
materiály. Za jeden semestr se v tomto kurzu naučíte akorát tolik korejštiny, kolik potřebujete    
k základnímu vyžití v Koreji. Určitě doporučuji.

K životu v Koreji mezi Korejci

Prvním problémem, se kterým se můžete po příjezdu setkat, může být jazyková bariéra. Přestože 
se všichni Korejci učí ve škole angličtinu, jen málokdo skutečně mluví nebo mluvit chce.        
V každém případě jsou lidé maximálně vstřícní a přátelští a snaží se pomoc, pokud něco 
potřebujete. Myslím, že se tu opravdu vyplatí naučit se alespoň číst korejskou abecedu. Výrazně 
vám to ulehčí cestování, nakupování, objednávání v restauracích, apod.
Na druhou stranu jsou Korejci družní (např. nikdy nejedí sami). Takže pokud se dorozumíte, 
můžete si najít spoustu dobrých přátel. K tomu je určitě dobré zkusit se na začátku semestru 
zapsat do nějakého studentského klubu.
Velice užitečná (a nakonec snad i nepostradatelná) je aplikace KakaoTalk ke komunikaci s přáteli. 
Předplacený datový tarif je určitě velkou výhodou, ale v celém kampusu je rychlé Wi-Fi připojení 
a ve městě jej pak najdete na každém rohu, takže aplikaci lze lehce využívat.

Cestování po Koreji

V Soulu je spousta míst, které stojí za to navštívit – spousta paláců a zahrad, muzeí, slavných 
čtvrtí se zajímavou architekturou... Korea je hodně hornatá a i v blízkosti města je několik hor, 
na které je pěkné si udělat výlet. 
Mým jediným větším výletem po Koreji byla cesta do města Busan na jižním pobřeží. Cesta 



vlakem ze Suwonu trvá asi 5 hodin, cenově zhruba za 25000 Won (asi 500 Kč). Busan je krásné 
přímořské město s lehce uvolněnější atmosférou v porovnání se Soulem. Rozhodně doporučuji 
ho navštívit. A tip na závěr – pokud plánujete strávit ve městě noc či dvě a nepotřebujete velké 
pohodlí, můžete přespat v korejských lázních jjimjilbang. Vstup bývá 8000 až 10000 Won (asi 160 
až 200 Kč) a můžete zde zůstat neomezeně dlouho.

Závěr

Tyto čtyři měsíce strávené studiem v Jižní Koreji mi rozhodně daly více, než jsem vůbec 
očekávala. Na univerzitě je velmi zřetelná soutěživost mezi studenty. Být součastí tohoto a mít 
potřebu sama se učit, když přednášky nestačí, mi dodalo velkou motivaci do dalšího studia. Díky 
jinému systému zkoušek, kdy všechny probíhaly takřka najednou, jsem se naučila efektivně 
využít čas na studium každého předmětu. Z většiny studovaných předmětů jsem si i odnesla 
vědomosti, které se mi dále budou hodit. I přes občasné problémy s jazykovou bariérou a 
počátečním nezvykem na jiný styl výuky, byl tento semestr pro mé studium přínosný.
Kromě toho je Korea krásná a navíc bezpečná země. Korejci jsou velmi milí a pokorní lidé. 
Korejština je velmi zajímavá řeč, kurz na SKKU mi dal dobré základy a ráda bych se studiu 
korejštiny věnovala dál. 
Ve všech směrech byl tento pobyt skvělým zážitkem a doufám, že se mi podaří Jižní Koreu ještě 
někdy navštívit.
Poděkování určitě patří pan doc. Jiřímu Jakovenkovi a paní Mgr. Haně Chmelenské za veškerou 
pomoc při zařizování tohoto výměnného studijního pobytu.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na email kohoulad@fel.cvut.cz .



 
 
 

Obr. 1 Kolej Shingwan

Obr. 2 Studovna Samsung Library



Obr. 3 Typický oběd v kolejní jídelně

Obr. 4 Jídlo z ulice – larvy bource morušového



Obr. 5 Příjemnější jídlo z ulice – gyeranbbang

Obr. 6 Nezažila jsem krásnější jaro než to v Koreji (kampus v Suwonu)



Obr. 7 V kopcích poblíž Soulu (Gwanaksan)

Obr. 8 Pláž Haeundae v Busanu




