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1 O univerzitě

Obrázek 1: Samsung knihovna

Sungkyunkwan založen v roce 1398 je nejstarší universitou v Korejské republice. Universita je rozdělena na dva
kampusy - humanitární v Soulu a kampus přírodních věd v Suwonu. Suwonský kampus se rozkládá na přibližně
jednom kilometru čtverečním. Nachází se zde několik fakult, sportovní hřiště, jídelny, Samsung knihovna, koleje,
ale i budovy s laboratořemi na vývoj polovodičových součástek. Obory zabývající se polovodiči jsou zde také
jedny z nejpopulárnějších díky velké poptávce ze strany zdejšího průmyslu.

Moje předměty mne zavedli hned do několika budov:
• Engineering 1
Budova postavená v roce 1978 s laboratořemi, zrekonstruovanými přednáškovými učebnami a studovnou
pro Electrical & Computer Engineering major.

• Engineering 2
Budova postavená v roce 1994 převážně s přednáškovými a seminárními učebnami, které byli během
semestru postupně vylepšovány. Dále se zde nachází International Office, kde se vyřizují všechny potřebné
věci.

• Semiconductor budova Nová budova z roku 2008 s velkými počítačovými a přednáškovými učebnami a
laboratořemi.

• Research complex 2
Nová budova z roku 2006 s laboratořemi zaměřenými na výzkum nanotechnologii a robotiky.
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2 Předměty

Během tohoto jarního semestru jsem studoval tyto předměty:

• ECE5602-41 Neural Networks (Taesap Moon, Ph.D)

Výborný předmět o neuronových sítích využívající přednáškové materiály ze Standfordské university.
Přednášející s doktorandským titulem ze Standfordu, který pracoval např. v Yahoo, mluví velmi dobrou
angličtinou a danou problematiku dobře vysvětluje. Náplní předmětu je úvod do neuronových sítí, jejich
fungování a trénování, konvoluční neuronové sítě, rekurentní neuronové sítě a jejich využití. Předmět je
ohodnocen třemi SKKU kredity a má dvě hodinu a čtvrt dlouhé přednášky týdně.

• ECE5758-41 Intelligent Robots (Prof. Sukhan Lee)

Tento předmět pod vedením řiditele Intelligent Systems Research Institute SKKU profesora Sukhana
Lee má lehce netradiční formu. Studenti tohoto předmětu si na začátku semestru zvolí svůj projekt a poté
na něm celý semestr pracují s tím, že každé dva týdny prezentují svůj pokrok. Hodnocení se poté odvíjí
od podaných prezentací a finální prezentace s případnou ukázkou projektu. Nemaje k dispozici laboratoř,
je potřeba si zvolit projekt, který vyžaduje pouze počítač. Profesor je vstřícný, má také velmi dobrou
angličtinu a spousty praktických zkušeností. Předmět je ohodnocen třemi SKKU kredity a má dvě hodinu
a čtvrt dlouhé přednášky týdně, s účastí zhruba deseti studentů.

• IEC7007-41 Basic Korean Program

Předmět vyučující základy korejského jazyka je ohodnocen třemi SKKU kredity a má dvě hodinu a čtvrt
dlouhé přednášky týdně. Výhodou je, že znalosti můžete ihned uplatnit v praxi.

• SFE7171-I1 Safety Education

Povinná výuka bezpečnosti v laboratořích formou online kvízů a jedné přednášky, je bohužel nutná i
pro výměnné magisterské studenty bez laboratoří.

• SSE3054-41 Multicore Systems (Assistant Professor Jinkyu Jeong, Ph.D.)

Předmět o více jádrových systémech skvěle navazující na naše předměty jako jsou Architektura Počí-
tačů nebo Programování systémů reálného času. Obsahem tohoto předmětu jsou více jádrové systémy,
techniky návrhu paralelních programů a jejich realizace za použití nástrojů jako jsou Pthread, OpenMP,
MPI (Message passing interface). Přednášející je vstřícný s dobrou angličtinou, překládající i korejské
dotazy do angličtiny a odpovídající v angličtině. Avšak asistent přednášejícího zadával úkoly pro všechny
v korejštině, se psaným zadáním v anglickém jazyce, ovšem občas s sémantickými chybami.

• SWE3008-41 Introduction to Computer Graphics (Assistant Professor Jaepil Heo, Ph.D.)

Úvod do počítačové grafiky vede Jae-pil Heo s velmi dobrou angličtinou a vysvětlováním. Obsahem to-
hoto předmětu je graphic pipeline s příslušnýmí transformacemi a návazností na OpenGL. Předmět je
ohodnocen třemi SKKU kredity a má dvě hodinu a čtvrt dlouhé přednášky týdně.
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3 Ubytování

Ubytování je nabízené na koleji přímo v kampusu. Bohužel jako výměnní studenti máme nárok pouze na Shin
gwan 1 - nejnovější a nejdražší kolej. Pokoje jsou dvoulůžkové, vybavené klimatizací, pěkným nábytkem, sprchou
a toaletou.

Obrázek 2: Pohled do pokoje

Obrázek 3: Pohled z pokoje

Pro většinu zahraničních studentů je velkým překvapením rozsah a přísnost pravidel, které na koleji platí.
Patra jsou například rozdělena na chlapecká a dívčí, s tím že opačné pohlaví na podlaží nesmí. Pokoje jsou pak
dvakrát za semestr podrobeny prohlídce, jestli jsou uklizené a nenachází se tam zakázaný alkohol.

1Při hledání koleje dejte pozor, protože nad vchodem je pouze jméno koleje v čínských znacích.
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4 Stravování
V kampusu se nachází hned několik menz. Snídaně je nabízena v menze na koleji za 3600 wonů tj. cca 75 kč. Na
oběd a večeři si pak můžete z menz vybrat, přičemž oběd nebo večeře vás rovněž výjdou zhruba na 3600 wonů.
Pokud si však zařídíte kuchyňku během prvních dnů semestru, pak si můžete uvařit jídlo i o něco levněji.

Obrázek 4: Korejské barbeque

Vzhledem k tomu, že Korea je vyhlášena svým kulinářským uměním, doporučuji čas od času zajít i na večeři
do restaurace. Výborné jsou například:

• Korejské barbeque - grilování v restauraci s velkým množstvím zeleninových příloh

• Mandu - čínské nekynuté knedlíky plněné masem nebo kimči

• Kimči - všudypřítomné pikantní nakládané pekingské zelí, či jiné druhy zeleniny

• Hoddeok - palačinka plněná sladkými fazolemi
Večeře v restauraci vás pak vyjde zhruba na 7-15 tisíc wonů.

Obrázek 5: Gimbap (korejská obdoba sushi)

Jestli-že jdete na výlet, doporučuji vzít na cestu Gimpap, což je korejská obdoba sushi, prodávaná ve většině
frekventovaných samoobsluh.
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5 Tipy
• Při přihlašování si všímejte rozložení hodnocení na docházku, testy, úkoly, projekty a další, ať pak nejste
zavaleni přehnaným množstvím úkolů.

• Pokud se vám nepodaří přihlásit si předměty přes online registraci2 , tak se nestrachujte, většina předmětů
lze přihlásit pomocí formulářů a podpisů přednášejících.

• Před odjezdem si zkontrolujte poplatky bance za výběr v Korey a připočtěte 3 600 wonů, které budete
platit bance vlastnící ATM.

• Doporučuji přihlásit se o přístup do kuchyňky Open Kitchen, získáte tak možnost si vařit a přístup k
lednici.

• Umět jíst hůlkami přijde v Korey vhod, proto doporučuji koupit si trénovací hůlky Edison, člověk se s
nimi naučí jíst velmi rychle.

• Pokud používáte deodorant, tak pozor, v Korey se neprodávají.

6 Finance
Výměnný pobyt na SKKU mne vyšel na něco přes 80 tisíc korun. Velký vliv na tuto částku bude mít fakt, že
jsem si poměrně často vařil sám a nechodil na snídaně do menzy, ale do kuchyňky, což vyjde podstatně levněji.
Dále z je potřeba zmínit, že na 24 tisíc vyjde doprava a na něco přes 30 tisíc kolejné.

7 Závěr
Výměnný pobyt na Sungkyunkwan university je rozhodně velkým přínosem a zdrojem cenných zkušeností, jak
z oblasti vědomostní, tak jazykové a kulturní. Bohužel je trochu škoda, že jako magisterští studenti nemůžeme
vyzkoušet korejský způsob magisterského studia, kdy chodíte pouze na max. 3 předměty a velkou část vašeho
času trávíte výzkumem v laboratoři, což by mělo za důsledek málo dovezených kreditů.

V porovnávání s ČVUT vám možná budou chybět cvičení, zejména pak při dělání úkolů, kdy předchozí
procvičování přichází vhod. Semestr na SKKU má také značně rozdílné tempo od semestru na ČVUT, kdy
semestr na ČVUT má víceméně rovnoměrnou náročnost, zatím co semestr na SKKU je velmi nenáročný několik
prvních týdnů a pak začne prudce nabývat na náročnosti.

2Korejci jsou velmi rychlí a předměty brzo zaplněné.
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