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Na technickém kampusu Sungkyunkwan University v Suwonu jsem strávil v roce 2016 v rámci
výměnného programu zimní semestr, v době, kdy jsem byl studentem třetího ročníku bakalářského
programu Otevřená informatika (obor Informatika a počítačové vědy). Tento report bych chtěl
pojmout jako soubor užitečných informací pro studenty, kteří se do Koreje chystají, a které bych já
po svém příjezdu ocenil.

Škola

Škola má dva hlavní kampusy - humanitní v Soulu, a technický/přírodovědný v Suwonu. Ubytovaní
budete v Suwonu, kde budete pravděpodobně mít i všechny předměty, ale pokud byste si zapsali
nějaký z předmětů v Soulu, mezi kampusy jezdí 3x denně přímý autobus. Cesta trvá zhruba hodinu
a zastávku není uplně snadné najít, je zhruba na půl cesty mezi knihovnou a budovou N-Center.

Na SKKU funguje buddy program, který zajišťuje studentský Hi-Club. Buddy je vám přidělen ještě
před zahájením semestru a měl by vám pomoci hlavně v prvních týdnech na univerzitě (pokud tedy,
jako můj buddy, Hi-Club neopustí). Dále pak organizují velké společné akce, sloužící hlavně k
seznámení zahraničních studentů - ty byste neměli vynechat. Členové Hi-Clubu vám se vším rádi
pomohou, ale pokud s nimi chcete trávit čas i mimo akce, musí přijit iniciativa hlavně od vás (a
někteří o to ani tolik nestojí).

Studenti také organizují mnoho školních klubů, které někdy na začátku semestru prezentují v
kampusu. Nabídka je bohatá a vstup nebývá nijak závazný. Rozhodně doporučuji některý z nich
navštěvovat, je to skvělý způsob, jak si najít přátele i mezi běžnými studenty. Já jsem chodil do
kytarového klubu Motdy, a i když se členové z počátku trochu báli komunikovat, na často
pořádaných setkáních to umí rozjet a nakonec jsem si tam našel několik dobrých kamarádů. Většina
klubů pak v pruběhu semestru pořádá alespoň jedno vystoupení (v případě mého klubu velký
koncert), které se vyplatí minimálně navštívit.

Nenechte si ujít ani školní festival, většinou vystupují poměrně známí umělci, ale především také
nadupaná skupina školních roztleskávačů, jejichž vystoupení nejprve připomíná znělku z Power
Rangers, ale nakonec dokáží spolehlivě strhnout celý dav.

Peníze

Měnou v Jižní Koreji je korejský won, nejsnažsí je počítat po 1000, což je zhruba 21 korun. Je běžné
platit platební kartou, české karty nám občas v menších obchodech a restaurací nefungovaly, proto
je dobré mít vždy nějakou hotovost. S výběry problém nebyl, v kampusu je několik bankomatů, kde
vám budou zahraniční karty fungovat. Vybírat se vyplatí po větších částkách, za každý výběr totiž
platíte dalších zhruba 100 korun korejské bance.



Doprava

Mezinárodní lety přistávají hlavně na letišti Incheon východně od Soulu. Lety přes Šanghaj bývají
výrazně levnější než přímé, nám se podařilo sehnat zpáteční letenku asi za 14 tisíc. Zkuste si
načasovat přílet během dne, jinak se do Suwonu se v noci z letiště nedostanete.

K cestě na SKKU můžete využít i metro, které je trochu levnější, ale lepší je jet autobusem z letiště,
který je podstatně rychlejší a můžete si tam uložit zavazadla. Stojí 12000 wonů a doveze vás k
E-martu (zastávka se myslím jmenuje Suwon Bus Terminal), odkud můžete buď dojít pěšky (zhruba
15 minut cesty), nebo jet taxi, které je v Koreji levné - pokuste se vyslovit název univerzity a měli
byste dojet za nástupní sazbu 3000 wonů.

Doprava v Koreji funguje dobře, metro má asi 10 linek, dostanete se s ním prakticky kamkoliv a vše
bývá označené v angličtině. Dále jsou k dispozici autobusy, kde může být orientace obtížnější, ale
často vám zkrátí cestu. Doporučuji stáhnout do mobilu aplikace KakaoMetro a KakaoBus, hodí se
obzvlášt pokud někam jedete sami.

Ceny jsou trochu dražší, než jsme zvyklí, především proto, že neexistuje žádná dlouhodobá
permanentka. Za jednu cestu zaplatíte zhruba od 1300 do 2500 wonů, podle vzdálenosti a počtu
přestupů. Používá se k tomu karta T-money, kterou můžete zakoupit v každém non-stop obchodě
7-Eleven, GS25 a podobně, kde je i můžete nabít. Využít můžete i studentskou kartičku SKKU nebo
platební kartu ke korejskému účtu. Na každé zastávce metra jsou nabíjecí automaty, kde případně
můžete i koupit jednorázovou jízdenku. Platit libovolnou kartou je pohodlnější a levnější, hlavně s ní
však můžete výhodně přestupovat na autobusy.

Administrativa po příjezdu

Po příjezdu je třeba vyřešit několik formalit, o všem by vás měli informovat emailem.

V první řadě se musíte ubytovat na koleji, což je v několika prvních dnech možné i v noci. Budete
potřebovat rentgen plic s popisem vylučující přítomnost TBC (ano, vážně).

Nejdůležitější je vyřešit alien registration - registraci cizinců, kteří v Koreji zůstávají delší dobu. Nás
navštívili pracovníci imigračního úřadu přímo v kampusu a následně nám identifikační kartu poslali
do školy, ale je možné, že budete muset na úřad dojet sami.

Dále je třeba zařídit si studentskou kartičku, kterou budete používat ke vstupu do knihovny nebo
posilovny - tu vám vydají na počkání, ale budete potřebovat vlastní pasovou fotografii.

Také byste měli vyplnit některé údaje do příšerného počítačového systému GLS, např. informace o
pokoji, na kterém jste ubytovaní, aktuální fotografii a kontakt (email / telefoní číslo).

Zbývá zapsat předměty, což probíhá nejprve online v systému Sugang, ale mnoho předmětů se
hned naplní, nebo nejdou zapsat vůbec. V tomto případě kontaktujte profesory přes e-mail a
nechte si od nich podepsat formulář, kde vám schválí zápis předmětu - nebývá s tím problém.



Ubytování

Kolejí je v kampusu několik, ale všichni zahraniční studenti jsou ubytováni na koleji Shin-gwan.
Všechny pokoje jsou pro dva studenty a přidělovány jsou náhodně, často tak zahraniční studenti
sdílejí pokoj s Korejci. Já jsem byl ubytován s prvákem, který neuměl dobře anglicky a hodně se
styděl mluvit, proto jsme si moc nepovídali, ale vím o ostatních studentech, kteří s tím neměli
problém. Pokoje jsou pěkně zařízené a mají i vlastní koupelnu. Jedinou zásadní věcí, která chybí,
jsou peřiny a povlečení. Vše se dá koupit v nedalekém větším obchodu E-Mart, možné je využít ty,
které zanechal někdo před vámi.

Koleje jsou dražší než v Česku (nejprve se platí zhruba 40 tisíc), ale v průběhu semestru jsme dostali
asi 10 tisíc zpět. K tomu je třeba založit účet v korejské bance, ta má pobočku přímo v kampusu a
stačí vám předložit pas.

Na koleji je poměrně striktní systém pravidel, za jejichž porušení dostáváte trestné body. Dostat je
můžete skoro za cokoliv (dělání hluku, nepořádek, chlupy ve sprše...) a pokud jich nasbíráte příliš,
mohou vás i vyloučit z kolejí, ale nevím o nikom, komu by se to podařilo. Velkou nepříjemností je
večerka, která trvá od 1 do 5 hodin ráno. V tuto dobu se na kolej nedostanete, ale několikrát jsem ji
o pár minut nestihl a mračící se hlídač mě přesto pustil.

Na koleji je i posilovna, vstup stojí 20000 wonů měsíčně a je třeba se vždy na konci měsíce přihlásit
v systému GLS na další měsíc, a zaplatit převodem z účtu. Vše je možné provést z bankomatu, kam
můžete i vložit peníze.

Dále máte možnost zařídit si vlastní ubytování, slušný pokoj v okolí se dá sehnat za srovnatelnou
cenu a všechny starosti s kolejí vám tím odpadnou. Začněte to však řešit včas, nejlépe se svým
buddym.

Stravování

Na koleji Shin-gwan nejsou žádné kuchyňky a vařit se tam nesmí, avšak na blízké koleji je k dispozici
velká společná kuchyň, kde si můžete i uchovávat potraviny. K jejímu využíváni se musíte včas
zaregistrovat. Mnoho peněz ale vařením neušetříte, suroviny jsou celkem drahé.

Přimo na koleji je menza, kde si můžete levně zaplatit meal plan už při platbě kolejí, ale osobně to
nedoporučuji, a i spolužáci, kteří tuto možnost zvolili, si často plán v průběhu semestru rušili. V
kampusu doporučuji hlavně menzu v budově Engineering 2, kde se dá dobře najíst za 3500 wonů
(asi 75 korun), špatná není ani menza v budově Student Center.

Dále pak můžete vybírát z desítek restaurací v okolí kampusu, kde už se ceny pohybují zhruba
kolem 6000 wonů. Rozhodně zajděte na tonkatsu (v podstatě řízek) do růžové japonské restaurace
poblíž kampusu, nebo na bulgogi (a zmrzlinu zdarma!) do restaurace Gumal poblíž Beer clubu, kde
se pravděpodobně bude odehrávat mnoho zahajovacích akcí.

Pokud hledáte něco, co se blíží klasické hospodě, zajděte do nedalekého ZAPI, kde mají točené pivo.



Korejci jsou jinak zvyklí u pití neustále něco jíst a pokud si nic neobjednáte, tak se na vás minimálně
zle podívají, v horším případě vás přinutí si něco koupit.

Studium

Výuka na SKKU probíhá trochu jinak, než jsme zvyklí. Každý předmět má typicky dvě přednášky
týdně, které trvají 75 minut. Chybí tu cvičení a to se promítá na způsobu vyučování i zkoušení, klade
se důraz spíš na memorování látky a typových problémů. Zkoušky jsou rozloženy do dvou období, v
půli a na konci semestru. Každé zkouškové období trvá týden a z každého předmětu je jeden termín,
přičemž se snadno může stát, že budete mít několik zkoušek v jeden den. V porovnání se
zkouškami na FELu jsou však podstatně snadnější, a i s minimální přípravou není obtížné dostat
dobrou známku.

Předměty

Výběr předmětů na SKKU je poměrně pestrý, ačkoli pro mě jakožto studenta třetího ročníku se již
mnoho předmětů opakovalo. Většina předmětů je ohodnocena 3 kredity, které se přenáší jako 6
českých. Úroveň angličtiny nebývá u profesorů nejlepší a často se stává, že se profesor rozhodne
učit předmět v korejštině, přestože je uveden v angličtině. Pokud jde o povinný předmět, který
nutně potřebujete splnit, dá se pravděpodobně nějak domluvit na samostudiu (i materiály jsou
často v angličtině), ale jinak je jednodušší si předmět změnit.

Data Structures and Algorithms

Jaehoon Jeong

Jde o obdobu Algoritmizace z FELu, ale je trochu teoretičtější a tolik se neprogramuje. Datové
struktury se neprobírají a spíše se očekává jejich znalost. Pravděpodobně nejnáročnější předmět,
který jsem tento semestr měl, ne tolik obtížností, jako spíš množstvím testů a úkolů. Vyučuje se
formátem flipped class, kdy jsou přednášky nahrávány předem na web a na samotné hodině se má
látka procvičovat, tento systém však vůbec nefungoval. Profesor Jeong neměl videa dobře
připravená a nahrával je až den předem večer. Každý týden byl zadávan menší domácí úkol, jehož
řešení prezentovali studenti, a také se psal krátký test, který testoval především to, jestli se student
podíval na video. Dále byly v průběhu semestru zadávány 4 větší úkoly, obsahující i programovací
část, na poslední 2 jsme však dostali velmi málo času. Tento předmět rozhodně nedoporučuji.

Internet Service and Information Security

Hyoungkee Choi

Zajímavý předmět s velmi přátelským a zábavným profesorem. Probírají se především základy
kryptografie a jejich využití v internetu, dále pak různé útoky na webové aplikace a způsoby, jak se
jim bránit. Úkolů není příliš, ale vyžadují pochopení látky a dobře připraví na zkoušku. A je nemalá
šance, že až budete probírat MAC, koupí vám profesor sendvič v McDonalds.



Korean Language Program for Exchange Students

Haena Yoo

Nejzábavnější předmět tohoto semestru, který bych určitě každému doporučil. Za dvě hodiny týdně
se toho nenaučíte příliš, ale probírají se poměrně praktické věci. Písmo vypadá na první pohled
složitě, ale je velmi logické a číst se naučíte hned, i vyučovaná gramatika je snadná. Předmět je
jenom zápočtový, a pokud se na něj úplně nevykašlete, nemusíte se bát, že byste jím neprošli.
Korejci neradi mluví anglicky, starší lidé často vůbec neumí, proto základy korejštiny určitě využijete.

Understanding Asian Culture

Gowoon Noh

Předmět vyučovaný v Soulu, který je dobrou záminkou strávit nějaký čas i v hlavním městě. Určený
je pouze pro zahraniční studenty a rozhodně je jedním ze zajímavějších předmětů. Probírají se
historické události a fenomény v zemích jihovýchodní Asie (Čína, Japonsko a Korea). Na každý týden
dostávate e-mailem články o probírané látce, které byste si měli pročíst, a na dva z nich musíte
napsat dvoustránkovou esej. Zkoušky nebyly obtížné, ale hodnocení otevřených otázek bylo
poměrně přísné.

Introduction to Complex Systems and Agent-based Models

Petter Holme

Zvláštní předmět kombinující informatiku, biologii i matematiku. Větší část předmětu tvoří úvod k
agentním systémum, na závěr se probírají i sítě. Jedná se o nenáročný předmět, místo zkoušek se
vypracovávají dva samostatné projekty, které pak v krátké prezentaci představíte ostatním - hodí se
zvládat základy programování. Osobně mě tento předmět až tolik nezaujal, minimálně v první
polovině působily přednášky trochu nepřipraveně a profesor často odbíhal od tématu. Chválím
však dobrou komunikaci a včasné a konkrétní informování o výsledcích.

Další tipy

Přímo v Suwonu navštivte pevnost Hwaseong, která je nedaleko kampusu. V centru je pak velké
obchodní centrum, ale v Suwonu toho příliš k vidění není.

V Soulu se nachází několik paláců, ale všechny jsou si velmi podobné. Největší je Gyeongbokgung, v
paláci Changdeokgung můžete navíc vidět i zahradu Huwon. Z muzejí stojí za vidění především War
Memorial. Moc pěkný výhled na Soul nabízí N-Seoul Tower nebo 63 Building. Navšivte také park v
okolí řeky Han, který je takovou místní náplavkou, schází se tu mladí lidé a vystupují pouliční umělci.
Pokud vás lákají bary a kluby, zavítejte do čtvrtí Hongdae, Itaewon a Gangnam (v tomto pořadí).

Obzvlášt na podzim byste měli navštívit některý z národních parků, například nejznámější park
Seoraksan, nebo Bukhansan na severu Soulu.

Za návštevu pak stojí druhé největší město Busan na jižním pobřeží a ostrov Jeju. Na oba výlety se



vyplatí vyhradit si alespoň víkend.

Podívejte se, jaké akce se zrovna konají na stránkách english.visitkorea.or.kr.

Navštivte s kamarády karaoke (noraebang). Pokud neumíte zpívat, dodejte si odvahu například
mixem pálenky soju a rýžového vína makgeolli.

Zajděte na K-pop vystoupení, pro cizince je snadné dostat se na natáčení televizních hudebních
pořadů (např. Music bank).

Korejské jídlo mi velmi chutnalo, i když někomu přišlo zbytečně pálivé. Budete muset obejít bez
klasického pečiva, ovoce a mléčné produkty jsou drahé. Rozhodně vyzkoušejte klasické korejské
barbecue, dakgalbi (smažené kuře s pálivou omáčkou), nebo kimchi jjigae (polévka z kimči).
Doporučuji také navštívit některý z velkých trhů (třeba Namdaemun), kde můžete ochutnat mnoho
druhů street food (mandu, hotteok, gimbap,...).

V Koreji je i malá komunita Čechů, která se pravidelně schází poslední sobotu v měsíci v "české"
hospodě Na Zdraví v Gangnamu. Můžete zde potkat i spoustu zahraničních studentů z ostatních
univerzit, nebo si alespoň poslechnout pecky Michala Davida.

Zaleťte se podívat do ostatních asijských zemí, po skončení semestru byste na to měli mít spoustu
času. Letenky se dají sehnat za dobrou cenu a například na Filipínách nebo v Thajsku můžete vyžít
velmi levně.

Zhodnocení

Celý pobyt v Koreji jsem si velmi užil, ačkoli úroveň výuky pro mě byla mírným zklamáním. Jižní
Korea je zemí, kterou stojí za to navštívit, a kulturně je pravděpodobně zajímavější, než evropské
destinace v rámci Erasmu. Zpětně bych možná zvážil volbu jiné univerzity přímo v Soulu, ale nelituji,
že jsem semestr strávil právě na SKKU.

http://english.visitkorea.or.kr

