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Studium  v Jižní Koreji na Sungkyunkwan 
University 
 

Úvod 
Sungkyunkwan University. Podle světových žebříčků momentálně asi 106. nejlepší univerzita, která se 

nachází v jedné z technologicky nejvyspělejších zemí na světě. Slibné představy o vysoké úrovni školy 

se po mém příjezdu ale trochu rozplynuly. Pokusím se popsat všechny výhody i nevýhody a na co se 

připravit při studiu na SKKU a usnadnit tak trochu život těm, kteří se sem chystají vyjet. 

Školní systém 
Školní systém je asi největší mínus celé univerzity. Po příjezdu vás čeká velké množství papírování, 

přičemž spoustu věcí budete muset vyplňovat zbytečně několikrát znovu. Téměř vše funguje přes 

školní aplikaci GLS, která jde spustit pouze přes Internet Explorer. Jablíčkáři tak mohou mít trochu 

problém. Krom GLS má škola ještě dvě další stránky – skku.edu, kterou použijete pro výběr předmětů 

a icampus.ac.kr, kam by učitelé měli nahrávat podklady ke studiu. 

Zápis předmětů 
Před odjezdem do Korey si musíte vybrat předměty a nechat si podepsat studijní smlouvu. 1 kredit 

v Koreji odpovídá 2 kreditům ECTS. Za jazyk však můžete dostat od FELu maximálně 4 kredity. Ať už si 

ale vyberete předměty jakkoliv, na 99% se vám nepodaří předměty následně zapsat. Návod jak si 

zapsat předměty vám zašlou předem emailem. Nenechávejte přípravu na zápis na polední chvíli, 

protože jen nainstalovat všechny jejich aplikace zabere spoustu času. 

Výběr předmětů funguje tak, že se v jeden moment povolí zápisy a vy se snažíte co nejrychleji získat 

místo. To by nebylo tak špatné. Při zápisu ale zjistíte, že většinu předmětů, které vám nabízeli, systém 

nedovolí zapsat zahraničním studentům nebo povoluje pro zahraniční studenty například jen 2 místa. 

Kvůli tomuto jsem do Korey odjížděl pouze s jedním zapsaným předmětem a ten jsem ani nechtěl. 

První týden studia je však otevřeno druhé kolo, které už je trochu otevřenější. 

I když si ale úspěšně zapíšete nějaké předměty, tak nemáte vyhráno. Dojdete na první přednášku a 

přednášející vám řekne, že nehodlá učit anglicky, i když je tak předmět prezentován. Pokud tedy 

zrovna neumíte korejsky, musíte rušit další předměty a s papíry pro zápis hledat přednášky, které 

opravdu budou v angličtině. 

Známkování 
Známkování v Koreji je relativní. To znamená, že známky z testů jsou rozdávány podle toho, jaký je 

zrovna z testu bodový průměr nebo medián. Toto byl důvod, proč jsem se studia v Koreji trochu bál, 

protože Korejci tráví s knihami hodiny a hodiny v knihovně a obecně studiem stráví spoustou času. 

Nakonec je ale právě toto největší plus a myslím si, že je téměř nemožné v Koreji nezvládnout 

předmět. Píšu „téměř“, protože přeci jen znám některé případy. Relativní hodnocení je ale nakonec 

to, co pomáhá. Pokud tedy dostanete v testu třeba jen 30 bodů ze 100, neznamená to, že nemůžete 

dostat A+. 

Zjištění výsledků z testů je prakticky nemožné, pokud vám je neřekne sám přednášející. Systém vám 

umožní zjistit známku ze zkoušky pouze v jeden jediný den a to jen pokud vyplníte anketu o 
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předmětu. Co považuji za nejhorší je, že tuto anketu musíte vyplnit ještě před samotnou zkouškou a 

ani není anonymní. To neuznávám. 

Předměty 

Způsob vyučování 
V Koreji nejsou žádná cvičení. Jsou zde pouze přednášky, které téměř vždy trvají 75 minut. Přednášky 

nejsou povinné, ale často je zde docházka, která pak má malý vliv na výslednou známku. Máte tedy 

celkem dost času pro sebe a je na vás jestli ho věnujete studiu. Všechny přednášky jsou navíc 

nahrávané a můžete si je tedy pustit z pohodlí pokoje. 

Způsob hodnocení a vyučování se mi nelíbil. Většinou dostáváte spoustu úkolů, které jsou podle mě 

spíše zdlouhavé a naučně zbytečné. Nejhorší ale je, že téměř nikdy nedostanete zpětnou vazbu. 

Odevzdáváte úkoly a vůbec netušíte, jak vám je ohodnotili. Náš semestr končil 22. prosince a až 2. 

ledna jsem zjistil své výsledné známky předmětů. Do té doby jsem vůbec netušil, jak na tom bodově 

v předmětech jsem. 

Zkouškové období v Koreji není. V polovině semestru jsou mid-term exams. Tedy zkoušky ze všech 

předmětů v jednom týdnu. To samé se opakuje poslední týden semestru. Zkoušky ale většinou nejsou 

kumulativní, takže v závěrečných testech se nachází jen učivo z druhé poloviny semestru. Zkoušky 

v posledním týdnu znemožňují konzultaci závěrečných testů, protože než testy opraví, budete z Korey 

pryč. 

Computer Networks 
Přednášející: Huynseung Choo 

Computer Networks jsem si původně bral jen kvůli tomu, že to byl jediný předmět, který jsem si mohl 

zapsat. Nakonec to byl pro mě ale asi nejpřínosnější předmět, protože sítě jsem až tak do detailu 

neznal. Přednášející je sympatický člověk. Je to ale hlavně Korejec s nejlepší angličtinou, kterého jsem 

potkal. Celý předmět je podle americké učebnice Computer Networks: A Top-Down Approach, takže 

byl dobře strukturovaný. Na přednášky jsem ale chodil jen kvůli docházce a většinou jsem si četl 

z knihy, protože prezentace byly pouze věty okopírované z učebnice. 

Předmět do detailu rozebírá application, transport a network layer. Na rozdíl od jiných předmětů 

tento předmět neměl 2 testy, ale 3. Byly ale schválně rozvrženy tak, aby žádný test nebyl zároveň 

s ostatními mid-termy, což jsem ocenil. Testy byly kumulativní, ale z minulých částí se toho příliš 

neobjevovalo. 

Jako úkoly zde bylo socket programování v céčku, práce s wiresharkem a několik teoretických úkolů. 

Ke každému programovacímu úkolu bylo nutno sepsat report. 

Hodnocení: 8/10 

Data Structure and Algorithms 
Přednášející: Dr. Jaehoon (Paul) Jeong 

Název je „datové struktury a algoritmy“. Jak nás ale přednášející na začátku upozornil, datové 

struktury jsou jen prerekvizitou a předmět je tedy čistě o algoritmech. Předmět jede podle knihy 

Introduction to algorithms, third edition. Přednášky jsou opět kopírované z knihy. 

Přednášejícího tohoto předmětu těžce nedoporučuji. Zastává tzv. flipped class, což znamená, že před 

přednáškou musíte zhlédnout video a přednášky se podobají cvikám. Neznělo to špatně, ale realita 
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byla jiná. Přednášející nahrával videa klidně o půl desáté večer, i když přednášku jsme měli druhý den 

ráno. Zároveň jsme psali každý týden malý test, takže čekáte do noci na video s obsahem na ranní 

test. Myslím, že jeho videa nakonec nikdo nesledoval. Vyšlo lépe přečíst si danou kapitolu z knihy, 

protože angličtina přednášejícího stejně nebyla nijak oslňující a sám tak danou látku nedokázal příliš 

vysvětlit. 

Každý týden jsme dostávali menší úkoly do dvojice. Dále jsme měli 4 velké úkoly i s programovacími 

úlohami v céčku. Na každý úkol měly být cca 3 týdny. Přednášející se ale opozdil se zadáním 3. úkolu, 

a tak jsme dostali 3. a 4. úkol na poslední týden před final exams. Samozřejmě i s každotýdenními 

menšími úlohami. 

Podle zkušeností dalších zahraničních studentů, kteří měli taky tohoto přednášejícího, vypadají 

všechny jeho předměty stejně. Jako jedinou výhodu tohoto předmětu vidím to, že přednášky díky 

videím často končily dřív. 

Hodnocení 2/10 

Games & Information 
Přednášející: Petter Holme 

Jedná se o doktorandský předmět, takže systémem nám nebyl nabízen. Stačí ale zajít za 

přednášejícím, který vám podepíše papír, že můžete chodit na jeho předmět a je to v pořádku. 

Přednášející je Švéd, takže přednášky jsou hodně jiné. Krom toho Švédi umí anglicky. 

Místo testů jsme dostali celkem 6 úloh, podle kterých jsme byli hodnoceni. Ty pak vždy někdo 

prezentoval. Podle mě dost zajímavý a zároveň pohodový předmět. Pokud vás zajímá teorie her, tak 

rozhodně doporučuji. 

Hodnocení: 9/10 

Introduction to Complex Systems and Agent-Based Models 
Stejný přednášející jako u Games & Information a také se jedná o doktorandský předmět. Přednášky 

na tento předmět měl ale mnohem hůř přichystané a časem jsem kvůli tomu na ně přestal chodit. 

Nebál se na začátku hodiny stáhnout náhodnou prezentaci k tématu z internetu a pak o obsahu 

debatovat. Často se ale kvůli tomu dostával do bodu, kdy si sám nebyl jistý, jak věci vlastně jsou. 

Ani v tomto předmětu nebyly testy. Byli jsme hodnoceni podle dvou velkých projektů. První projekt 

se zaměřoval na agend-based modely a druhý pak na práci s daty nějakých reálných sítí. Oba projekty 

se prezentovaly a museli se k nim sepsat reporty. 

Jinak toho přednášejícího doporučuji. Ocenil jsem hlavně emailovou komunikaci. On jediný nám 

dával zpětnou vazbu na úlohy a projekty a věděli jsme díky tomu známku ještě před koncem 

semestru. 

Hodnocení 7/10 

Korean Language Program 
Nejzábavnější a podle mě nejužitečnější předmět, který jsem měl. Zároveň ale asi časově 

nejnáročnější pokud se opravdu něco chcete naučit. Spousta studentů si korejštinu nebrala, protože 

tvrdili, že půlroku studia jazyka, který pak už nevyužijí je k ničemu. Já bych ale korejštinu doporučil 

všem. 
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Naprostá většina Korejců (i studentů) neumí anglicky. Nemůžete rozhodně spoléhat na věci jako je 

menu v restauraci latinkou. Nemůžete spoléhat ani na to, že vám hlášení na kolejích řeknou 

v angličtině. Nevíte pak, jestli hoří, nebo v přízemí rozdávají hamburgery zdarma. Proto i když se 

naučíte třeba jen základy korejštiny, hodně vám to usnadní život. 

Úkoly prakticky nebyly. Jeden mid-term test a na konci ústní a písemný test. Naše učitelka korejštiny 

neuměla prakticky ani slovo anglicky. To mě trochu děsilo, ale ve finále mi to přijde jako úžasný 

způsob vyučování jazyka, kdy na vás někdo pouze mává rukama a kreslí na tabuli. Když vám konečně 

dojde, co se vám snaží říct, tak si to už dobře zapamatujete. Zároveň stále hrajete Activity. 

Hodnocení: 10/10 

Ubytování 

Koleje 
Pokud si nenajdete vlastní byt, budete ubytovaní přímo v kampusu na kolejích. Za koleje jsme platili 

1600 USD, ale tak dva měsíce po příjezdu vám celkem velkou část vrátí, protože si nechávají kvůli 

kurzu posílat víc. Vrací přibližně 500 až 550 tisíc KRW, což je něco přes 11 tisíc korun. Aby vám ale 

peníze vrátili, musíte si vytvořit bankovní účet u korejské banky. 

Na kolejích se bydlí po dvou a ubytují vás pravděpodobně s nějakým Korejcem. Dělají to kvůli tomu, 

aby Korejci víc mluvili anglicky. Výsledek je ale takový, že máte spolubydlícího, který s vámi nemluví. 

Pokoje jsou celkem velké a máte pro sebe vlastní sprchu a záchod. Nechybí ani klimatizace, která ale 

funguje trochu záhadně a nikdy nedělá to, co chcete. Na kolejích není žádné povlečení. Není zde ani 

peřina a polštář, takže to bude pravděpodobně váš první nákup. Koleje nabízí meal-plan. Za příplatek 

300 USD máte myslím jedno jídlo denně v menze přímo na kolejích. Toto ale nedoporučuji, protože 

zrovna tato menza mi přišla ze všech nejhorší a meal-plan vás pak jenom omezuje s výběrem jídla. 

Nejnepříjemnější věc na kolejích je docházka. Pokud se vrátíte na koleje mezi 1. a 5. hodinou ranní, 

tak se dovnitř nedostanete. Výjimka je týden před testy, kdy nechávají koleje otevřené, aby se lidi 

mohli do noci učit v knihovně. Na kolejích se taky sbírají černé puntíky. Například za to, že někoho 

pustíte dovnitř na svůj klíč nebo že nemáte dostatečně uklizený pokoj nebo že se nelíbíte svému 

spolubydlícímu. Za 10 černých puntíků se vyhazuje z kolejí. 

Na kolejích není žádná kuchyň. Je ale možné si zažádat o vstup do kuchyně na vedlejších kolejích. 

Dostanete pak menší box do lednice. Další věci jako je nádobí, jar atd. si musíte donést vlastní. Tato 

kuchyň je určena výhradně pro zahraniční studenty. Proto je samozřejmě na kolejích, kde žádní 

nejsou. 

Doprava 
Kampus v Suwonu se nachází asi hodinu cesty od Soulu. Pokud si tedy zapíšete nějaké předměty 

v Soulu, počítejte s dlouhým přejížděním. Mezi Suwonem a Soulem jezdí v určité hodiny shuttle busy, 

což je asi nejpohodlnější cesta. Nejčastěji ale budete jezdit do Soulu metrem. Mimo centrum Soulu 

ale metro připomíná spíš železniční tratě a na zastávce v Suwonu jsou intervaly odjezdů dost velké. 

Můžete si tedy někdy počkat na nástupišti i víc jak 20 minut. 

K dopravě metrem i autobusy se používá T-money card. Ta se dá koupit v jakémkoliv malém obchodě 

a stojí 5000 KRW. Nabíjet kartu si pak můžete prakticky kdekoliv. Za jednu cestu vždy platíte nástupní 

částku 1200 KRW a podle toho jak daleko dojedete, se vám při výstupu z metra či autobusu ještě 

případně strhnou další peníze. Místo T-money card můžete používat i jednorázové lístky. Zmiňuju to 
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proto, že od školy dostanete ID card, která funguje i jako T-money card. Pokud to teda přibližně první 

dva týdny vydržíte, tak můžete ušetřit za nákup karty. 

Metro v Soulu nefunguje tak jako v Praze, tak si dejte pozor. Pokud nastoupíte do vlaku, tak to ještě 

neznamená, že dojedete. O půlnoci se metro zavírá a vlak zastaví na nejbližší zastávce. Můžete teda 

klidně skončit na půli cesty. Metro se pak otevírá v 5:20 ráno. Stejně tak po půlnoci už nejezdí skoro 

žádné autobusy, takže doprava v noci je dost komplikovaná. Nebojte se brát si taxi, pokud nechcete 

jet hodně daleko. Taxíky jsou levné i na české poměry. 

Cesta z letiště 
Z letiště je nejvýhodnější si vzít limusine bus za 13 tisíc KRW na bus terminál (myslím, že Suwon West 

Terminal) kousek od kampusu. Z letiště se dá jet i metrem. Cena by byla kolem 5 – 6 tisíc, ale museli 

byste asi 2x se všemi věcmi přestupovat a pravděpodobně byste se ještě ztratili. 

Život v kampusu 
Kampus v Suwonu jako takový je asi to nejlepší z SKKU. Všechno je pohromadě uvnitř oploceného 

komplexu, se Samsung Library v jeho středu. Z kolejí se proto pěšky do 10 minut dostanete na každou 

přednášku. 

Menzy 
V kampusu jsou celkem tři menzy. Jedna přímo na kolejích, kterou nedoporučuju. Další je kousek od 

kolejí, která je trochu dražší, ale vaří tam už lépe. Nakonec podle mě nejlepší menza je v budově 

Engineering 2. Vždy tam najdete jedno klasické jídlo za 3 tisíce a jedno polévkové jídlo za 3500 KRW. 

Restaurace 
Potraviny v Koreji jsou hodně drahé. Především ovoce a zelenina. Nějakou dobu jsem si vařil, ale 

postupně jsem usoudil, že chození do menzy a do restaurací je mnohem výhodnější. Pokud tedy 

nechcete jíst jen těstoviny, rýži, vajíčka nebo instantní rámen. 

Naopak restaurace jsou nepochopitelně levné vzhledem k ceně potravin. Za jedno jídlo v Suwonu 

necháte většinou 5 až 10 tisíc KRW (110 – 220 Kč). Hned vedle kampusu jsou ulice plné restaurací, 

kde se najíte velmi dobře. 

Tipy na restaurace 
Japonský řízek – Řízky s rýží a omáčkou za 6000 KRW. Nachází se na příchozí ulici ke kolejím. Malý 

rohový růžový dům. (fialová barva na mapce) 

Dakgalbi – Naproti japonskému řízku. Dakgalbi je (většinou kuřecí) maso na zelenině které je 

připravované přímo na vašem stole. Hodí se tam jít aspoň ve 3 lidech. Cena je pak nižší. Cena kolem 

5500 – 7000 KRW. (žlutá barva) 

All you can eat BBQ – Za 9900 KRW je přes hlavní ulici vedle kampusu All you can eat BBQ. Jedná se o 

různé kousky vepřového, které si sami opékáte na stole. K masu jsou ještě různé přílohy. Jíst můžete 

2 hodiny. (světle modrá) 

Japonský rámen – Je přímo naproti BBQ za 6500 KRW dostanete velkou mísu dost dobrého rámenu 

s plátky masa. (světle zelená) 

Bulgogi – Bulgogi je trhané maso, přičemž každý ho připravuje trochu jinak. Na ulici s BBQ je bulgogi, 

které trochu připomíná polévku. Co je ale nejlepší, že za 7000 KRW dostanete velkou mísu bulgogi 

plus neomezené množství všelijakých příložek a na závěr si ještě můžete nabrat zmrzlinu. (červená) 



19.1.2017  Adam Johanides 

6 
 

Mantu (knedlíčky) – Korejské knedlíčky jsou něco jako taštičky plněné mletým masem. Dělané jsou 

buď v páře, nebo smažené. Za 4000 KRW dostanete 12 kousků. K tomu zde mají ještě výborný 

kimbab (něco jako korejské sushi) za 2000 KRW. (tmavě zelená) 

Krom restaurací jsou všude kolem non-stop malé obchody. Ty vždy mají horkou vodu a mikrovlnku, 

takže jídlo, které si tam koupíte, si můžete rovnou připravit a sníst třeba u stolu před obchodem. 

 

Další rady, tipy a poznatky 
Korejci neumí anglicky. 

Pro Korejce je důležitý věk. Často je to hned druhá věc, na kterou se ptají po vašem jméně. Jakmile je 

někdo starší, netroufají si odporovat jeho názoru. 

Věk v Koreji se počítá jinak. Jakmile se narodíte, je vám 1 rok a další rok se vám nepřidá na 

narozeniny, ale na nový rok. 

Pokud chcete ušetřit při pití alkoholu, pijte soju. 

V Koreji je povolené pít alkohol na veřejnosti. 
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Dobrý tip na výlet je jet na ostrov Jeju, který je hned pod Koreou. Pokud tam pojedete, tak si kupte 

letenku. Ušetříte si spoustu hodin v autobuse a vyjde vás to ještě levněji. 

V Koreji jsou blokované Google Maps. K navigaci jsou nepoužitelné. 

Pokud v noci nebudete vědět co dělat a nepustí vás na koleje, na každé ulici jsou karaoke místnosti a 

PC bangy. 

Připravte se, že v metru jsou Korejci dost bezohlední. „S dovolením“ vám nikdo neřekne. Korejci se 

prostě protlačí. Přednost lidem, kteří vystupují, taky nečekejte. 

V Koreji se dá prakticky všude platit kartou, což je podle mě nejvýhodnější způsob placení. Někdy se 

nám ale stávalo, že nám karty nefungovaly, tak mějte vždy nějakou hotovost. 

Banky vám možná tvrdí, že budete mít výběry zadarmo. Od podzimu 2016 si ale asi všechny banky 

v Koreji začali účtovat poplatek 3600 KRW za výběr ze zahraničního účtu. 

Žití v Koreji je mým odhadem tak dvakrát dražší než v Praze. Možná ještě trochu víc, pokud hodně 

nešetříte. Počítejte, že za semestr tam necháte víc jak sto tisíc. 

Pokud si budete chtít na Jeju půjčit auto, potřebujete mezinárodní řidičský průkaz. Navíc pokud je 

vám méně než 26 let, tak vám buď auto vůbec nepůjčí, nebo vám ho půjčí bez pojištění. 

V Koreji je téměř všude k dispozici wifi, tak jsem si korejskou SIM kartu vůbec nekupoval. Nepamatuji 

si, kolik stála, ale nebylo to málo. 

V Koreji se nepije voda z kohoutků, protože prý nemají čisté vodovodní potrubí. Všude ale najdete 

automaty na čepování vody. 

Shrnutí 
Při studiu v Koreji jsem si uvědomil jak dobře je na tom ČVUT vůči jiným světovým univerzitám. 

Pokud přemýšlíte u výjezdu na SKKU a zvládáte studium na ČVUT, tak se nemusíte bát, že byste měli 

problémy. Výjezd dá spoustu zkušeností a změní pohled na svět, protože poznáte naprosto odlišnou 

mentalitu lidí. To, že škola oproti ČVUT není tak náročná umožňuje podnikat výjezdy po Koreji už 

během studia. Nenechávejte si tedy čas na cestování po Koreji až po studiu. 

Školu hodnotím ze svého pohledu a podle předmětů, které jsem měl. Určitě by náročnost a přínos z 

předmětů byli vyšší, kdyby byly vyučovány v korejštině, ale takto mi studijně škola až tolik nepřinesla. 

Nejvíc mě teda mrzel finální seznam předmětů, které jsme si mohli zapsat. Školu ale doporučuji. Jen 

kontaktujte samotné přednášející předmětů emailem ještě před odjezdem a zjistěte si všechno 

podstatné. 

Výjezdu do Korey rozhodně nelituji, nicméně o návratu neuvažuji. 

 


