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Úvod 
Na zimní semestr akademického roku 2015/2016 mi bylo umožněno studovat na jedné z nejlepších 

jihokorejských univerzit, SungKyunKwan University. Tato univerzita se rozkládá na dvou místech 

rozdělená podle zaměření na kampus humanitních věd a na, pro mě více zajímavý, kampus přírodních 

věd. 

 

Korea a prostředí všeobecně 

Soul, Suwon 
Tento kampus se nachází v městě Suwon, které leží přibližně 30km jižně od hlavního města Korejské 

republiky, Soulu. Ačkoliv má Suwon přes milion obyvatel, ve srovnání se Soulem je to, tak jako i 

ostatní města v Koreji, jen přerostlá vesnice. Centrem zůstává Soul. Do centra velkoměsta se člověk 

dostane za cca 60 minut metrem.  

 

Metro je přehledné, jen má poněkud delší přestupy a intervaly mezi vlaky. O jeho bezchybnosti lze 

jen obtížně pochybovat, dokonce existuje píseň o tom, jak je vynikající v porovnání s dopravními 

systémy jiných metropolí. Jediná výtka – hned po příletu jsem nenašel metro, protože je označováno 

jako „Airport Railway“. Od letadla vás veze vlak směrem ke vstupní hale, takže může vzniknout 

chybná asociace. Vlaková doprava je všeobecně přehlednější než autobusová. Pokud budete chtít 

cestovat autobusem, doporučuji korejskou pomoc od kamarádů. 

Akademická komunita 
Po příjezdu se mě ujal můj přidělený buddy, který ale zůstal spíše jako ubezpečení, že tam nejsem 

sám. Vše ví a co neví, zjistí prakticky okamžitě. 



 

O kamarády nouze nebyla, jak o místní, tak zahraniční. Nejdříve jsem přišel do kontaktu s ostatními 

exchange studenty a poté i s Korejci. Každý zahraniční student je tam mimo jiné kvůli poznávání 

nových lidí a kultur, takže jsou všichni velice komunikativní a milí. Korejci jsou neuvěřitelně přívětiví, 

jen jsou občas trochu stydliví, když přijde na angličtinu; nechtějí dělat chyby. Po chvíli je ale vše 

v pořádku. Jejich mentalita je poněkud rozdílná od té naší, disciplína je vidět na každém kroku. 

Korejci se při škole prakticky vzdávají veškerého volného času a tak typická evropská otázka „co 

děláš, když nic nemusíš“ tam zůstává nezodpovězena. Nějaký volný čas mají, ale využívají ho ve 

smyslu, že nikam nespěchají.  

Co se týče koníčků a zálib, je jejich repertoár poněkud chudší, pravděpodobně kvůli jiným proporcím 

volného času. Většina mladých hraje počítačové hry. Herny, kterých je v Koreji požehnaně, jsou 

obrovské a přeplněné. Na sportovce narazíte mnohem méně, než u nás. Když jsem si občas šel 

zaběhat kolem kampusu blízkého rybníka, společnost na upravené cestě mi dělaly převážně dámy, co 

kondičně chodí. Ty jsou společností nuceny dbát o svůj vzhled kvůli možnosti získání lepší pracovní 

nabídky. Chození se v Koreji těší obrovské oblibě. 

 

Hned v Soulu, případně okolo Soulu se nachází spousta menších hor, kam se dá vyrazit za turistikou. 

Osobně mě turistika baví a ve scenériích podzimních krás jsem se cítil neuvěřitelně dobře. Na túrách 

člověk nejvíce potkává seniory, kteří zabalí oběd, alkohol a udělají si hezkou sobotu na nějakém 



z vršků. Nahoru jsem s sebou vždy bral pár kusů ovoce navíc, v Koreji je zvykem nabídnout jídlo, když 

jíte. Takto jsem nejedno jablko rozdal a nejedno dostal. Občas člověka přizvou i ke společnému 

obědu. Neznámí lidé. Nepředstavitelné pro Evropana. 

Čas jídla a vlastně i samotná konzumace je pro Korejce svátek. Vždy jedí ve skupině. Restaurace 

nabízejí skupinová jídla, které si můžete ugrilovat/uvařit přímo před sebou. Korejská kuchyně je 

velice zajímavá a potrpí si na pikantní jídlo. Co se pití týče, pivo je nepřekvapivě horší než u nás, ale 

dá se pít. 

 

Co se týče nočního života, Korea má svoje kouzlo. Nejvíce v tom, že Korejci nejsou večer agresivní a 

ve večerních ulicích si můžete vyzkoušet i hry (sázky) jako zatloukání hřebíků. Člověk se nemusí bát, 

že by mu někdo ve slabším okamžiku vyfoukl peněženku nebo telefon, Korejci jsou národ, kde se 

nekrade. Podle nějaké studie se 95 procent lidí ani nebojí, že by jim někdo něco někdy ukradl. 

Úžasné. U cizinců se totéž říct nedá, ale já osobně jsem s ničím neměl problém. 

SungKyunKwan University 
SungKyunKwan University je proslulá v celé Koreji. Každý tvrdí, že je to těžká a dobrá škola. Můj 

subjektivní názor je, že škola až tak těžká není (možná kvůli tomu, že je soukromá), ale množství 

motivace a úsilí nutné k tomu, aby byl člověk nejlepší, je opravdu enormní. To pak studentovi vynáší 

skvělou pozici při hledání zaměstnání, s čímž ale studenti SKKU problémy nemají. Celkově mi 

v některých předmětech chybělo praktické využití učiva v praxi. Oproti našemu standardu většinou 

neumí to, co mají ze školy prakticky využít. 

 



Předmět, který zhodnotím jako první, je korejština. 

Korejština 
Tento jazyk, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, je velice jednoduchý a je dokonce považován za 

jeden z nejjednodušších. Abecedu mají sice jinou, ale vše se vyslovuje tak, jak je předesíláno, výjimek 

není tolik. Samotné naučení abecedy je otázkou pár hodin. Slova mají nicméně úplně jiná, ale díky 

konverzaci s místními, které opravdu těší, že se člověk chce naučit korejsky, se to dá zvládnout. 

Nyní ke kurzu; tento předmět mi posloužil jen jako počáteční motivátor k učení korejštiny, dále jsem 

se věnoval samostudiu, které bylo efektivnější. Motivace se učit řeč je násobena instantním použitím 

v praxi. 

Ostatní předměty 
Complex analysis II – Yun, Seok Bae – katedra matematiky, pro mě poněkud obtížný předmět. 

Profesor je ale úžasný člověk, vřele doporučuji. 

Probability and Random Processes – Ahn, Chang Wook – bakalářský předmět. Profesor umí anglicky, 

ale přednášky tohoto předmětu byly doslovnou prezentací slidů. 

Genetic Algorithms – Ahn, Chang Wook – v tomto případě mohu pana profesora vřele doporučit. 

Algoritmy, které učí, zadává v úkolech, takže si člověk vyzkouší vše v praxi. 

Advanced Artificial Intelligence – Kim Moon Hyun – Pouze přednášky a test, profesor mluví 

monotónně a ačkoliv algoritmy jsou velice zajímavé, způsob podání mi nevyhovoval. 

Fundamentals of Materials for Energy – Kim Sung Wng– Byl to takový úvod do struktur materiálů, 

z velké části samostudium. Profesor je pohodář. 

Závěr a poděkování 
Půlrok strávený v Koreji byl pro mě velice obohacující zkušeností. Rozšířil jsem si obzory jak v jiných 

kulturách, tak vlastně i v té své. Spřátelil jsem se s mnoha lidmi z celého světa a spoustu z nich ještě 

určitě plánuji vidět. 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří mi umožnili takovouto zkušenost absolvovat, jmenovitě paní 

Chmelenské, panu proděkanovi Jakovenkovi a Filipu Řežábkovi za cenné informace a doporučení. 


