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Web zahraniční školy pro výměnné studenty 
http://www.ajou.ac.kr/en/international/inter01_01.jsp 
 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018 

Začátek pobytu: 1. 3. 2018 

Konec pobytu: 23. 6. 2018 

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Sama jsem si vyhledala možnosti, 
které nabízí ČVUT.   

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? Vždy před začátkem semestru vyvěsí na stránkách seznam nabízených předmětů 
v daném semestru  
 http://www.ajou.ac.kr/en/international/inter21.jsp 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Transkript, Esej, 
Potvrzení o pojištění, zdravotní potvrzení, fotografie  

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Vše se vyřizuje přes online přihlášku, ke 
které dostanete přístup  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Studijní 
plán, kopii finanční dohody 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Finanční dohodu, studijní plán 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) ano, vše se řeší přes korejskou 
ambasádu. Musí se donést dokumenty, které zašle zahraniční škola a zároveň dokumenty od 
ČVUT 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 

 

http://www.ajou.ac.kr/en/international/inter01_01.jsp
http://www.ajou.ac.kr/en/international/inter21.jsp


zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Po příjezdu nám bylo nabídnuto zahraniční 
pojištění od korejské pojišťovny. Já měla pojištění od VZP, měla jsem sjednané základní krytí, 
ale pozor na podmínky ve smlouvách, občas pojišťovny píšou pojištění na rok, ale znamená to 
na 90 dní a poté opustit alespoň na den zemi. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne, měla jsem základní očkování. Před příjezdem je důležité si nechat udělat test na 
tuberkulózu 
 

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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Letecky, zařizovala jsem si letenku přes letušku a vyšla mě na 17.000 zpáteční. Stačí sledovat 
internet. Letenku jsem si kupovala přibližně měsíc a půl před odletem. 
Let jsem měla přes Varšavu, kde jsem musela projít vízovou kontrolou, jinak bylo vše o. k. a na 
letišti v Koreji Vám jen dají potvrzení. Vše proběhlo bez problémů. 
Ajou má skvělý buddy systém a když přilétáte v období cca týden před začátkem semestru, 
vyzvednou Vás na letišti a pomůžou Vám se dostat přímo na kolej. Popřípadě, kdo letěl v jiném 
termínu, zasílají podrobný popis cesty, čísla autobusu a ostatních informací e-mailem 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Přidala jsem si jeden předmět 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Registrace byla trošku hektická, protože spuštění zápisu bylo ve 
3 ráno našeho času, takže pokud člověk chce mít jistotu, je lepší být na čas. Dalším překvapením 
bylo, že zápis je napůl v angličtině a na půl v korejštině, takže chvíli trvá, než se člověk 
zorientuje. Po příjezdu a prvním týdnu školy je možné si kurzy změnit a v průběhu prvního 
měsíce i zrušit 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Doporučuji Organizational Behavior s Dae Yong Jeong (Dan), ze začátku je velmi přísný, ale poté 
je velmi vtipný, má skvěle zpracované hodiny a zajímají ho Vaše názory a zároveň se na něj 
můžete obrátit, pokud máte nějaké problémy.  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Výuka tady probíhá vždy 75 minut (občas jsou dvě tyto hodiny za sebou). Není to rozdělené na 
přednášky a cvičení a vyžaduje se docházka (s určitým počtem absencí). Všechny kurzy, co jsem 
měla, měly práci v týmu a minimálně jednu prezentaci na určité téma. V průběhu studia jsou tu 
dvoje zkouškové období, v půlce a na konci. Známkování je poměrně mírné a známkuje se i 
docházka. Úkoly nejsou moc náročné. Není se čeho bát. Učitelé vědí, že exchange studenti 
chtějí i cestovat a jsou k tomu otevřeni.  



Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Nižší úroveň, minimálně u bakalářských předmětů 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?)  
Dvoje skripta jsem si musela koupit (cca 400,- kč celkem) jinak se dá většina podkladů 
postahovat a nebo přes kamarády, které si tu najdete. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Na kempusu je vše, menzy, kavárna, knihovna, několik posiloven, nemocnice, prádelna, 
prodejny s jídlem, pošta, banka, koleje, aula..  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)?  
Je lepší mít notebook vlastní, ale jsou tu i veřejné počítače. Co se týče tisku, tak vše je 
v korejštině, což komplikuje situaci, ale jsou tu místa (Dasan College), kde se přihlásíte, a stačí 
Vám jen vlastní papíry a tisknete zadarmo. Já jsem tiskárnu využila pouze jednou.  

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

Ano, buddy program je zde vypracovaný a během semestru nás vzali na severokorejské hranice, 
měli jsme piknik v Soulu, pořádají movies nights, party..  Kromě toho jsou zde v letním semestru 
dva obrovské festivaly přímo na kempusu se znamými korejskými osobnostmi (Cherry Blossom 
festival a Music Festival)  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, všichni vyučující mých předmětů požadovali vždy mezinárodní týmy.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na Koleji (International Dorms) 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 14.000,- 

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) 
Zvolila jsem dražší, novější variantu, protože jsem nechtěla riskovat a myslím, že jsem dobře 
udělala. Nová kolej má pokoje po 2, nové, velké a pohodlné postele, každý má vlastní stůl, 
skříně, pokoj je poměrně prostorný a z celé budovy je hezký výhled. V budově je v přízemí 
posilovna, kterou můžete využívat od 6 do 24. Zároveň jsou zde automaty na jídlo a pití. Každé 
sudé patro má kuchyň a liché studovnu. Zároveň se na každém patře nachází jedna společenská 
místnost s televizí (doporučuji vzít si s sebou HDMI kabel). Patra jsou rozdělená na pánské (2. – 
4. patro a dámské 5. – 8. patro, 9. patro patří učitelům, kteří tu fakt někteří bydlí.) V každém 
pokoji je vlastní wifi s heslem, které Vám řeknou při příjezdu. Jediným překvapením bylo, že zde 
vyfasujete prostěradlo, modrou deku a cihlu (doslova) jako polštář, takže ten jsem si musela 
polštář dokoupit. Zároveň si člověk musí koupit vybavení do kuchyně, pokud nehodlá jíst celé 
dny mimo kolej.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  
O ubytování jsem žádala někdy během vyplňování online přihlášky 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?  



V kempusu je několik menz, kde se cena pohybuje od 50 do 100 Kč. Některé menzy nabízí ala 
Western food, ale jinak je vše poměrně pálivé. Popřípadě jsou na kempusu prodejny, kde si 
můžete zakoupit již balenou vařenou rýži s nějakým masem nebo tolik milované ramen nudle. 
Hned pod kampusem je dlouhá ulice plná restaurací, takže pokud někdo nechce vařit nebo 
chodit do menzy, určitě si oblíbí nějakou restauraci. (Cena v restauracích se pohybuje okolo 
6,000 až 12, 000 Wony) Co se týče nákupu potravit zhruba 15 minut od kempusu je velký Lotte 
Mart a na opačnou stranu Home Plus. Obě prodejny bych přirovnala k našemu Alberu, najdete 
tam vše co potřebujete.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Ceny jsou malinko vyšší, Ovoce a zelenina jsou ale velmi drahé. Vyplatí se vyhledat si, kde co je 
levné.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)  
V Suwonu je nejlepší využívat autobus. Zastávka je přímo pod kampusem. Cena jedné jízdy je 1, 
750 wonů, nezáleží, jestli jedete jednu nebo dvě stanice (je lepší jít jednu stanici pěšky). 
Zároveň zastávky jsou v korejštině, takže potřebujete chvíli, než si zvyknete. Asi 15 minut pěšky 
je metro, které Vás doveze až  do Seoulu, ale doporučuji využívat autobus.   

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Po příjezdu musíte zařídit Alien Registration Card, ale vše Vám vysvětlí na prvním meetingu 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Naštěstí ne 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne, ale vím, že nám nabízeli možnost vyučovat angličtinu na základní škole 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, nijak jsem to nezjišťovala 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Na začátku semestru je tu možnost přihlásit se do nějakého klubu, ale občas je komplikované se 
dorozumět. Jinak v Suwonu je pevnost, korejské trhy a Samsung muzeum, které opravdu 
doporučuji vidět. asi 50 minut od Suwonu je Seoul, kde je snad všechno na co si vzpomenete, 
památky, muzea, galerie, nákupní domy, kavárny s různými zvířaty (mývali, surikaty, kočky, 
psi…) Jinak jsem cestovala po Koreji a v okolí, je toho spousta a člověk to ani nestihne celé 
projet. Vše se dá autobusem za rozumné peníze 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Stipendium, úspory, a rodiče 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 10.000 

b) z toho ubytování 14. 000,- 

c) z toho na cestování a volný čas 40.000,- 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 40%  

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?  
Asi v prvním měsíci na účet a poté zbytek po příjezdu 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 



české platební karty) 
Co se týče vybírání z bankomatu, tak na kempusu jsem si vybrat nemohla, musela jsem chodit 
k jinému bankomatu, trošku loterie. Jinak kromě jednoho obchodu jsem mohla platit všude 
kartou.  Je možnost si tu zřídit kartu, ale na jeden semestr si myslím, že je to zbytečné.  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Ne 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 24 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 24 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)?  

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano 

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

 Po příjezdu jsem odevzdala studijní plán a zahraniční školou doručený transcript 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Transcript, studjní 
plán, uznání studia 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Co se týče odbornosti, tak si myslím, že největším přínosem je angličtina 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Osobní přínos to má podle mě nevyčíslitelný, Korea je úplně jiná země plná jiných zvyků a 
tradic. Měla jsem možnost získat spoustu nových znalostí, co se týče rozdílnosti kultur a poznat 
Asii z hlediska opravdového žití. Poznala jsem místní a také povahy korejských lidí. Zároveň se 
člověk musí spolehnout jen na sebe a navíc, když je kolem Vás písmo, které neznáte, je těžší se 
zorientovat.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Domácí škola mi dala dostatek informací a hodně jsem si zjistila na internetu 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
3 – občas jsme se museli nějak poradit sami, ale nebylo to zas tak špatné 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, určitě 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Vůbec tu možnost vycestovat a seznámit se s tamní kulturou 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Instagram 

 


