
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Architektury 

 
Obor studia: Průmyslový design 

 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterský   

Zahraniční škola 
Země: Jižní Korea 

 
Název zahraniční školy: Seoul National University of Science and Technology 

 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Industrial Design 

 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Julie Sunyeong Hwang 

 
E-mail koordinátora zahraniční školy: reinheit01@gmail.com 

 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://en.seoultech.ac.kr/ 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018 

 

Začátek pobytu: 26. 2. 2018 
 

Konec pobytu: 21. 6. 2018 
 

Délka pobytu v měsících: 4  
 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?   

- Od starších spolužáků, kteří svůj výjezd absolvovali přede mnou.  
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 

- Na stránkách http://en.seoultech.ac.kr/ se lze proklikat ke kurzům vyučovaným 
v anglickém jazyce. Skutečnost je bohužel nakonec jiná, pravděpodobně zjistíte až po 
příjezdu, že daný předmět, byť v angličtině měl být vyučován, je přednášen 
v korejštině (moje i dalších studentů zkušenost). 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
- Potvrzení od vysílající školy, jazykové příjímací zkoušky z AJ (v rámci čvut), dále 

vyplněný online formulář (Jejich intranetové stránky byly v době mého přihlašování 
v odstávce, takže se komunikovalo pře email, až do doby, kdy byly opraveny – těšně 
před odjezdem) Většina zásadních dokumentů – víza a oficiality s nimi spojené se řeší 
až po přijetí na SeoulTech.  
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
- Vyřizuje vlastní komunikací se SeoulTech, skrze jejich webový portál a email, stránky 

ne vždy fungují úplně ideálně v AJ, ale komunikace s koordinátory funguje skrze email 
dobře a jsou nápomocní. Dokumenty typu – víza a potvrzení z ČVUT a zdravotní 

 

http://en.seoultech.ac.kr/


průkazy si student zajišťuje sám, poté nahrává na SeoulTech systém.  
  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
- V anglickém jazyce. 

 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

- Musela jsem mít potvrzené úspěšné zakončení semestru a oznámit přijetí a odjezd na 
SeoulTech + vyplněné údaje na stránkách mobility ČVUT. 
 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

- Veškeré potřebné dokumenty kvůli odjezdu i finanční dohodě naleznete přehledně ve 
své kartě na portálu ČVUT- mobility.  
 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
- Ano, o vízum se žádá minimálně 3 týdny před odjezdem, na korejské ambasádě jsou 

vstřícní a po telefonickém hovoru mi podali přesné informace a položky nutné 
k dodání a k vyřízení víza (lze dohledat i na jejich webových stránkách, avšak byla jsem 
upozorněna, že se požadavky na studentská víza mohou měnit, doporučuji tedy získat 
aktuální informace) 
 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

- Zařídila jsme si ISIC cestovní pojištění – tarif Svět, které jsme musela i využít a peníze 
mi byly po příjezdu proplaceny a žádný problém nebyl.  
 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
- Očkování potřebné nebylo, ale byla potřebná zdravotní prohlídka, včetně vyšetření na 

tuberkulózu. (Vyžadovala škola kvůli koleji)  
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Letenka je rozhodně výhodnější obousměrná, škola skutečně končila v den „oficiálního 

ukončení semestru“. 

-  

- Cestovní doklady (včetně víza) Na místě se vyplňují dotazníky – cla, účel příjezdu atd. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- Do Soulu jsem dorazila mimo stanovené termíny domluvených pick-upů, nicméně stačí 

si předem dohledat číslo linky autobusu a doveze vás do dochozí vzdálenosti škole. 

Nepočítejte s taxi (1. Letiště je OPRAVDU daleko od Seoultech a za 2. taxikáři vám 

nerozumí a ani neumí číst z mapy (nebo nechtějí) i když je v Hangul (korejské znaky))  

 

 



 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

- Ano, několikrát. Nevyučovalo se v AJ, nebo se kurz vůbec neotevřel… Zároveň jejich 
systém umožňuje zhruba vpůli semestru „withdraw“ což je zjednodušeně vyškrtnutí 
předmětu z vašeho studijního plánu. Takže pokud nezápasíte o každý kredit kvůli vaší 
domácí fakultě, dá se i takto odepsat předmět v průběhu. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Několikrát, před odjezdem online, na místě v první den 
příjezdu i v průběhu semestru…  Registrace byla oficiálně vypsaná na internetových stránkách 
SeoulTech, kvůli nefunkčnosti jejich portálu se toto datum ale posunulo o několik týdnů. V té 
době už jsem se školou komunikovala přes email. Škola dala seznam kurzů, které se otevírají, 
omezení byla především v překrývání jednotlivých kurzů + některé byly závislé na absolvování 
předchozího navazujícího předmětu. Zbytek info viz otázka výše.  
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
- Byla jsem vděčná za vše, co vedl někdo v AJ… 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
- Ne doslova, ale profesor byl aktivní a několikrát byla možnost vyjet na workshop. 

 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 

- Přístup je odlišný, ale myslím, že to do velké míry odpovídá nám zvyklé formě výuky – 
ateliér, kde na začátku semestru dostanete zadání a pak se ve skupinách, či jednotlivě 
pracuje na projektu. Ostatní teoretické předměty byly ve formě seminářů. 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
- Je těžké takto srovnávat, řekla bych, že srovnatelná, jen jazyková bariéra znevýhodňuje 

studenty, jenž korejsky nemluví, ale myslím, že s tím se potýká i student nemluvící 
česky u nás ve škole. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 

- Na začátku semestru, během prvních hodin jsme dostali seznam učebního materiálu a 
typ, kde jej lze zakoupit. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
- Kampus SeoulTech je rozlehlý a plný zeleně. Při hezkých dnech je kde trávit čas i 

potkávat se s přáteli. Celkově v něm panuje milá atmosféra. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 

- V naší budově „Arts&Design“ mimo vyučující hodiny nebylo možné používat počítačové 



učebny. Volné počítače se nacházeli v „Interantional hall“  ale byly spíše na základní 
úkony – internet. Vzhledem k charakteru mého studia je pro mě nepředstavitelné 
nemít s sebou vlastní počítač. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 

- Ano, je tam tým podobný ČVUT – ISC, obvykle několikrát do týdne pořádají akce 
různého typu, někdy pro všechny výměnné studenty, jindy každý „buddy“ se svojí 
skupinou (každých 5-6výměnných studentů má přiřazeného svého buddyho) Celková 
komunikace je vedena právě přes buddyho a za studijní referentkou se chodí až po 
tom, co vám váš buddy nedokáže poradit. Komunikuje se přes společné chaty na 
KakaoTalk (KakaoTalk je v J. Koreji korporát, který svou popularitou daleko přesáhne 
facebook, whatsapp i google apps) 
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ano, moje ateliérové zadání jsem vypracovávala ve skupině s třemi korejskými 

studenty.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Bydlela jsem v pronajatém pokoji ve sdíleném bytě. 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cca 7tisíc 
 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 
večer nebo o víkendu) 
Původně jsme měla bydlet na koleji, jenže v době mého příjezdu, již nebyl volný samostatný 
pokoj ani sdílený pokoj s kuchyní (pouze v International Dorm jsou součástí kolejí kuchyně), 
proto jsem se rozhodla na poslední chvíli hledat si vlastní ubytovaní. To jsem během prvního 
dne přes internet našla a za 2 dny již bydlela v krásném bytě s velkou kuchyní a čistou 
koupelnou.  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Doporučuji dříve než po příjezdu, jak jsme to udělala já, byl tam problém především s vízem 
na kterém jsme měla adresu koleje a toto se poté muselo přepisovat. Nicméně já byla ten 
semestr jediný student, který nebydlel na koleji. Vlastní ubytování vás pravděpodobně lehce 
vyčlení z dění v kampusu, ale pokud jste spíše individualista a jedete tam kvůli poznávaní 
města, cestování atd rozhodně můžu doporučit.  
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu bylo několik menz, já jsem vegan, takže absolutně nereálné se v těchto zařízení 
stravovat. Vařila jsme si převážně doma. Korea je pro lidi, kteří nechtějí jíst živočišné produkty 



opravdu hodně nepřátelskou zemí. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- V Koreji není příliš obvyklé si vařit i od toho se odvíjí cena za suroviny k vaření, které 

jsou jistě cca o 20% dražší než v Praze. Ceny jídel v restauracích zhruba odpovídají 
cenám v Praze. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- Kolo je spíš na výlety kolem kanálu atd. Představa že po ohromným Seoulu plným aut 

jezdím na kole si neumím moc dobře představit (to se v Praze na kole pohybuji často). 
MHD funguje na způsob „Označení při nástupu – Označení při výstupu“ v metru i 
autobusech. Jedne jízda vás tak vyjde minimálně na 1250KRW což je necelých 25CZK 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Vše už s vámi komunikuje tamější studijní referentka, odevzdávají se fotky a 

dokumenty, jejichž odevzdání bylo avizováno ještě před odjezdem.  
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
- Ano, ale nic závažného. Dopručuji nemocnici Seoul National Universtiy Hospital (mají 

tam international department pro cizince a mluví anglicky)  
 

Pracoval/a jste během studia? 
-ne 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Alespoň bez základní korejštiny je to velmi obtížené. 

 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Spoustu aktivit je neplacených – galerie, muzea, rovněž je spoustu internetových 
stránek pro Korea expats, kde je vše přehledně publikováno. Je to o hledání.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od rektorátu v rámci MŠMT Bilaterálních dohod + prospěchové stipendium za 
předchozí rok + našetřené vlastní peníze. 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Cca 16000,- 

a) z toho stravování – 4000,- 

b) z toho ubytování – 7000,- 

c) z toho na cestování a volný čas – 5000,- 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v 60%) 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
- Převodem na účet, až po příjezdu (to je komplikace při žádosti o vízum, jelikož musíte 



dokázat určitý obnos na vašem účtu, či účtu rodiče) 
-  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 

- Bankomaty fungují pouze ty, které jsou označené, jako „international“ Mám Equa bank 
a naprostá spokojenost.  
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Za kartu ani nic administrativního se neplatilo za běžné úkony typu 
kopírování atd ano.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
- V přepočtu na ČVUT kredity jsme jich získala 28. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
- Byly mi uznány všechny. 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
- Povinné a povinně volitelné. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
- Předpokládala jsem když odpovídaly mém,u studijnímu plnánu. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

- Zaslání dokladu o uznání studia s vypsanými předměty během pobytu + jejich opětovné 
potvrzení po návratu – doložení oficiálního transcriptu a certifikát od SeoulTech. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
- Potvrzení o absolvování studia na SeoulTech - transcript, který chodí na rektorát poštou 

od SeoulTech, zprávu z pobytu a uznání studia od FA ČVUT. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Věřím, že nebýt jazykové bariéry byl by ještě přínosnější. Rozhodně ale nelituji, studium 

mi rozšířilo obzory.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
- Rozhodně velký, je to vykročení do neznáma a určitě tuto zkušenost doporučuji. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
- Byly více než dostačující. Člověk nikdy nemůže být 100% připraven na to co vás čeká, 

vše je ale pod záštitou a dobře organizované, takže není důvod k obavám.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
- Za 2 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
- Ano, ale již spíše pracovního charakteru. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- Vystoupení z komfortní zóny a uvědomění si rozdílů v kultuře i společnosti, poznání 



nových lidí a přenádherné přírody v J. Koreji. 
 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
- Ne osobně. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod: 
 
https://drive.google.com/open?id=1QsQCL8JNLf67ghv2NqVRq1ZLbAu3ResL 
 

 


