
Zpráva o pobytu na SKKU
Jmenuji se Štěpán Bořek a jsem studentem bakalářského oboru Softwarové inženýrství a technologie 
na FEL ČVUT. Zimní semestr 2019 (3. semestr mého studia) jsem strávil studijním pobytem na 
Sungkyunkwan University v Korejské republice (Jižní Korea). Tento dokument je shrnutím zážitků a 
tipů pro další studenty, kteří se rozhodnout na SKKU studovat. 

Pro podrobnější informace (ať už ohledně výuky, administrativy spojené s výjezdem, nebo volného 
času) mě neváhejte kontaktovat na: stepan.borek@gmail.com 

O Sungkyunkwan University
SKKU je soukromá korejská univerzita založená v roce 1398. Má 2 kampusy
– v Soulu a v Suwonu. Kampus v Soulu je primárně určený pro humanitní
vědy, zatímco kampus v Suwonu (město s cca milionem obyvatel asi 30km
jižně od Soulu) je sídlem fakult přírodovědných a technických. 

Studenti informatiky a podobných oborů spadají na SKKU primárně do jejich
College of Software, ačkoliv obdobné předměty mají i jejich jiné technické
fakulty, já jsem tedy trávil semestr v Suwonském kampusu. 

Cestování do Korejské republiky
Při výběru letů máte na výběr v zásadě 2 možnosti: 

• Přímý let Praha – Soul, provozovaný Korejskými aeroliniemi, zprostředkovaný ČSA

• Let s různými společnostmi s přestupem v Číně

Já jsem zvolil přímý let a byl jsem spokojený. Cesta trvá cca 10 hodin a byly podávany 2 jídla. 
Zpáteční letenka stojí kolem 23000Kč, pokud zvolíte cestu s přestupy, tak cca 17000. 

Pokud cestujete už brzy před začátkem semestru, budete si muset sami zařídit tzv. Alien Registration 
Card (ARC), která vám bude sloužit prakticky jako občanka. Je nutné ji mít, pokud v zemi trávíte více 
než 3 měsíce času (což budete) a je potřeba ji začít zařizovat opravdu brzy. Pokud cestujete až na 
začátek semestru, ARC se zařizuje hromadně prostřednictvím SKKU. 

První kroky v Koreji
Hned po příletu je vhodné si koupit na letišti v některém Convenience store kartičku T-money. S tou lze
univerzálně platit prakticky ve všech typech hromadné dopravy, mimo dálkových vlaků. Dokonce i v 
některých taxi lze platit touto kartou. 

V Koreji se platí wony,  přibližně 1000 wonů = 21Kč.
Tmoney karta stojí kolem 7000 wonů + nahraný kredit.
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Karta lze dobíjet ve většině Convenience storů (které v Koreji stojí opravdu na každém rohu) nebo na 
zastávkách a nádražích, takže pro začátek stačí nahrát 10-20 tisíc wonů. 

Na letišti (a po celé Koreji) najdete také bankomaty. České banky si za výběr v zahraničí nic neúčtují, 
zato Korejské za použití cizí karty ano, většinou kolem 3-4 tisíc wonů. Proklikat se menu Korejských 
bankomatů chvilku zabere, ale většinou jde zvolit Angličtina a výběr ze zahraničního účtu. Ne všechny 
bankomaty si rozuměly s mou kartou (Moneta Money Bank), ale většina ano. Celkově v Koreji téměř 
všude zaplatíte kartou, ale je lepší u sebe mít i nějakou hotovost – vzhledem k poplatku za výběr jsem 
většinou vybíral po větších částkách (100-300 tisíc wonů). Zajímavostí je, že v obchodech většinou 
kartu musíte předat obsluze a ta platbu provede za vás, pro Evropany dosti nezvyklé. 

Do kampusu v Suwonu se dá z letiště různými způsoby, nejjednodušší jsou asi metro nebo autobus. Já 
jsem zvolil metro, které je sice pomalejší, ale zastávka je přímo u kampusu, takže nemusíte tolik hledat 
kam přestoupit. Buď můžete prohlížet nepřehledný plán metra (má opravdu hodně linek) nebo si 
nainstalujte jednu z korejských aplikací (Subway Korea apod.), které vám orientaci značně ulehčí. 

Pozor, některé linky mají 3 konce, pečlivě koukejte na popisky v metru, několikrát se mi stalo, že jsem 
při přejíždění ze Soulu do Suwonu ujel několik zastávek po špatné trase.

Ubytování
SKKU nabízí koleje přímo v kampusu za cca 30000Kč na semestr. Koleje jsou hezké, blízko budovám 
fakult a hlavně je jednoduché si je zařídit. Není tam ovšem kde vařit, bakalářští studenti nemůžou mezi 
01:00-05:00 opustit/vstoupit a platí zde všemožná pravidla (zákaz alkoholu, prakticky zákaz návštěv, 
oddělená patra/budovy dle pohlaví apod.). 

Pokoje jsou sdílené, většina po 2 lidech. Všichni Exchange studenti byli na pokojích spolu. Každý má 
pro sebe velkou skříň, psací stůl s poličkami a zásuvkami a postel. V každém pokoji je také malý router
a síťové zásuvky. Ložní prádlo, lampičku apod. si musíte koupit, pro prvotní velký nákup doporučuji 
blízký Lotte Mart, je sice mírně dražší než specializované obchody, ale seženete tam vše potřebné. 

Cesta od budovy kolejí k Lotte Martu



Na každém pokoji je také záchod a sprcha, což je opravdu velmi pohodlné. Kohoutková voda v Koreji 
prý pitná není (kvůli obsahu těžkých kovů), ale na každém patře kolejí a všude po univerzitě najdete 
automaty čistící vodu. Ty mají i možnost horké vody, takže připravit si čaj opravdu zabere jenom 
chvilku. 

Lednička na pokoji není, ale na začátku semestru je možnost si nějakou celkem levně pronajmout. 
Jelikož jsem ale stejně neměl kuchyň, obešel jsem se bez ledničky. 

V bodově kolejí je i jídelna, prádelna (praní zdarma, 1000 wonů poplatek za sušičku), posilovna… 
Mimo vlastní kuchyňky mi tam v zásadě nic nechybělo. Pro všechny Exchange studenty je ale možnost
se zaregistrovat do sdílené kuchyňky, ale ta je v jiné budově a kapacita je dosti omezená. 

Další možností je sehnat si byt v okolí, vyjde na postejnou cenu, máte pro sebe vlastní kuchyňku, 
pračku, sušičku… Jedinou nevýhodou je, že toto ubytování musíte domluvit přes nějakého Korejce, 
jinak se nedorozumíte. 

V kampusu se také nachází spousta Cafeterií a Convenience storů, takže je jednoduché si kdykoliv 
sehnat něco k jídlu. Korejci doma moc nevaří, takže každý Convenience store má rozsáhlou nabídku 
produktů do mikrovlnky (mikrovlnek najdete na kolejich několik, ale nejsou na každém patře). 

Studium na SKKU
Ještě před začátkem semestru vám bude přidělen Buddy – Korejec/Korejka, která se o vás bude starat. 
Je to člověk od člověka, někteří ochotně pořádají akce, jiní se skoro ani neukážou, každopádně pokud 
máte jakýkoliv problém nebo otázku, rádi vám poradí. 

Ještě před začátkem semestru je pořádán Orientation day, kde se dozvíte, co a jak na univerzitě funguje.
Organizace je trošku zmatečná, ale v zásadě pochopitelná a rychle zjistíte, co všechno budete muset 
udělat. 

Zápis předmětů
Návod, jak si zapsat předměty vám přijde v emailu, není to složité, má to pouze jeden háček. Předměty 
vyučované v angličtině mají VELMI omezenou kapacitu pro Exchange studenty (třeba pouze pro 
jediného). Ničemu to ovšem nevadí, stačí si vyzvednout/vytisknout správný papír, domluvit se s 
přednášejícím a nechat si předmět zapsat až v průběhu semestru. 

International Office
Tato kancelář je v obou kampusech a zde vyřešíte různé problémy se studiem - zápis/rušení předmětů, 
výdej studentské kartičky apod. 

Místo studentské kartičky můžete pro vstup do knihovny sice používat mobilní aplikaci, ale ta je 
neskutečně pomalá. Studentskou kartu vám buď hromadně připraví po několika týdnech, nebo si pro ni 
zajděte dříve, vydají ji na počkání (potřebujete fotku) a lze používat i místo Tmoney.



Samotné studium
Na SKKU jsou povinné přednášky, cvičení nejsou, pokud tak není specifikován už samotný předmět. 
Zajímavý je systém docházky, na spoustě předmětů si odkliknete, že jste přítomni, sami v mobilní 
aplikaci. Ta vyžaduje nepřeberně oprávnění, na což si ovšem musíte zvyknout, to vyžaduje téměř každá
korejská aplikace. 

Předměty a jejich zhodnocení

Styl výuky se liší dle přednášejícího, ale obecně je úroveň výuky dobrá, jedinou výjimkou je absence 
cvičení, které některým předmětům opravdu hodně chybí. Hodnocení je ale vstřícné a ačkoliv získat A+
není jednoduché, projít většinu předmětů by pro studenty ČVUT neměl být žádný problém. 

Celkově je úroveň výuky dobrá, ačkoliv systém bez cvičení mi příliš nevyhovoval.

Computer Networks

• Přednášející: Yusung Kim

• V průběhu semestru úkoly se zvyšující se obtížností, nejtěžší asi programování UDP serveru a 
klienta

• Klady: Dobře postavený předmět, jde i dostatečně do hloubky, přednášející se opravdu vyzná

• Zápory: Zkouška obsahuje množství prakticky početních příkladů s dosti specifickými 
situacemi, bez cvičení celkem těžké si to osvojit

• Obtížnost: Střední

• Poznámky: Úkoly byla možnost programovat v C/C++/Python

Computer Security

• Přednášející: Hyoung-Kee Choi 

• V průběhu semestru teoretické i praktické úkoly, na závěr semestrální práce se 3 možnostmi 
obtížnosti

• Klady: Extrémně dobrý přednášející, několik praktických cvičení, skvělý rozsah výuky

• Zápory: Jako programovací jazyk byla v popisu předmětu napsána Java, v praxi vyžadováno C/
C++

• Obtížnost: Vyšší

• Poznámky: Pro mě nejpřínosnější předmět, převážně díky perfektnímu přednášejícímu.

Operating systems

• Přednášející: Hee Yong Youn

• Jednoduché zkoušky, celkem těžké úkoly, extrémně těžký týmový projekt

• Klady: Dobře probrané učivo, jednoduchá zkouška (test s možnostmi)



• Zápory: Extrémně těžký týmový semestrální projekt – modifikace modulu Linuxového kernelu 
a poté analýza zlepšení/zhoršení výkonu

• Obtížnost: Vysoká

• Poznámky: Přínosný předmět, protože v ČR bych si ho asi nezapsal. Přednášející neměl 
problém s tím, že se nám modifikace kernelu nepovedla a zvládli jsme pouze analyzovat daný 
modul (nebyli jsme jediní). 

Programming Languages

• Přednášející: Beomseok Nam

• Dobře rozebráno, jak programovací jazyky fungují, probráno i imperativní programování a 
teorie za tím vším

• Klady: Dobré shrnutí učiva, zajímavá témata a jejich použití v praxi, dobrý přednášející

• Zápory: Těžké úkoly v C++, lex, yacc, scheme;, těžká zkouška z praktického použití znalostí

• Obtížnost: Vyšší

• Poznámky: Celkem těžké úkoly, ale není povinné je udělat všechny

Basic Korean Program

• Korejština pro úplné začátečníky, naučíte se korejské písmo, které je opravdu jednoduché a 
nějaké základní časy a slovíčka. Tento předmět se opravdu hodí a je celkem zábavný. 

• Obtížnost: Střední

• Poznámky: Korejsky sice moc mluvit neumím, ale i tak přínosný předmět. 

Užitečné aplikace
Mapy a doprava – Naver maps, Kakao maps, Subway Korea

Komunikace – Kakao Talk, tuto aplikaci používají úplně všichni Korejci

Škola – SKKU používá hned několik aplikací, indentifikační, pro předměty, na řešení docházky… 
Některé vám budou doporučeny univerzitou, jiné vyzkoušejte a usuďte, zda je potřebujete. Jedinou 
výjimkou je aplikace pro docházku, která se opravdu hodí.

Co v Koreji ve volném čase
Korea je nádherná země, ve které si každý přijde na své. Jídlo je skvělé, rozhodně doporučuji co 
nejčastěji chodit do Korean unlimited BBQ. 

V Koreji je hodně národních parků s nádhernou přírodou, jde strávit víkendy jen cestováním po 
parcích. V nich sice potkáte davy postarších Korejců, ale ti jsou velmi přátelští a i když davy lidí kolem
vás nejsou vždy příjemné, stojí to rozhodně za to. 



I přímo v Suwonu a Soulu je spousta míst, kam se dá vyrazit, z historických památek je v Suwonu  
nádherná historická pevnost, v Soulu zase palác Gyeongbokgung. V Suwonu je také spousta 
nádherných parků. 

Z velkých měst je skvělý Busan, jak ve městě, tak v jeho okolí je spousta památek, například nádherná 
budhistická svatyně Haedong Yonggungsa. Dále třeba Taejongdae, což je park na pobřeží s krásným 
výhledem na západ slunce nad mořem. 

Závěr
Výjezd do Korejské republiky byl rozhodně velmi přínosný. Žít celý semestr v zemi s naprosto 
odlišnou kulturou je velmi zajímavá zkušenost a rozhodně mi toho hodně dala do života. Hodně 
zajímavá je také interakce s ostatními Exchange studenty, kteří jsou většinou ze západní Evropy nebo 
USA. 

Z hlediska výuky bylo zajímavé, vyzkoušet si jiný systém než je u nás a některé předměty byly opravdu
zajímavé. Korea je velmi rozvinutá země a technické obory má velmi kvalitní. 
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