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Fakulta: FEL  

Obor studia: Komunikace, multimédia a elektronika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: poslední semestr magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Jižní Korea   

Název zahraniční školy: Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Electrical Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: více lidí, celé oddělení zahraničních vztahů 
 (KAIST ISSS) 

 

E-mail koordinátora zahraniční školy: isss@kaist.ac.kr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://io.kaist.ac.kr/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 1.2.2018  

Konec pobytu: 30.6.2018  

Délka pobytu v měsících: 5 měsíců  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Web oddělení zahraničních vztahů rektorátu ČVUT (intranet.cvut.cz) 
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
https://cais.kaist.ac.kr/totalOpeningCourse 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Scan pasu, transkript v angličtině z aktuálního studia na ČVUT a certifikát o dostatečné 
úrovni anglického jazyka (TOEFL 80, případně CEFR B2 a vyšší). Pokud žádný certifikát 
nevlastníte, je možné si nechat od oddělení zahraničních vztahů ČVUT vystavit certifikát 
na základě anglického testu absolvovaného v rámci přijímacího řízení na MBD. KAIST to 
bez problému akceptuje. Dále je také nutné spočítat váš dosavadní studijní průměr ve 
stupnici GPA 4.3 (ke studiu jsou přijímaní pouze studenti s průměrem 3.0 a vyšším) 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Pouze online, není nutné posílat žádné dokumenty poštou. 
 

 

  

https://cais.kaist.ac.kr/totalOpeningCourse


V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Dopis o přijetí kvůli zápisu výjezdu do KOSu a srovnávací arch s předměty, které jsem měl 
v plánu si zapsat (předměty je možné v průběhu semestru změnit). 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Dopis o přijetí, doklad o cestovním pojištění, studijní plán (srovnávací arch) a printscreen 
z KOSu ukazující zápis do dalšího semestru (semestru výjezdu). Vše online 
prostřednictvím aplikace Mobility. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Je nutné vízum D-2 (Exchange student), nicméně není nutné o vízum žádat předem 
v České republice. Jako občan EU můžete vstoupit do Jižní Koreji na 90 dní bez víza a o D-
2 vízum je pak možné požádat na Immigration office v Koreji. Tato varianta je sice mírně 
dražší než vyřídit vízum v Praze (100 000 KRW (2000 Kč) v Koreji vs. 1500 Kč v Praze), 
nicméně pokud žádáte až v Koreji tak po vás nechtějí žádné další dokumenty na rozdíl od 
Prahy, kde po vás budou chtít doporučující dopis z rektorátu, doklad o dostatečném 
množství peněz atd. Při žádosti až v Koreji je požadován pouze zvací dopis a doklad o 
ubytování (buď kolej nebo pronájem bytu) a celá věc je vyřízená velmi rychle na počkání. 
Navštívit Immigration office budete muset tak či tak, jelikož je nutné ještě vyřídit 
povolení k pobytu (ARC, 30000 KRW, 600 Kč). O vízum a ARC je možné požádat v rámci 
jediné návštěvy, v tom případě si připravte 130 000 KRW v hotovosti. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Využil jsem celoroční pojištění s dlouhodobými výjezdy od společnosti UNIQA přes ISIC 
kartu. Cena je 2700 Kč a platnost jeden rok. K tomuto pojištění jsem ještě přidával 
připojištění odpovědnosti za škodu za dalších 200 Kč.  
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Do Koreji není nutné žádné očkování, nicméně doporučuji cestovatelský základ: očkovaní 
proti žloutence A a B a případně očkování proti břišnímu tyfu, pokud se chystáte navštívit 
tropické země JV Asie.  

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

Letenku doporučuji kupovat rovnou zpáteční a hledat spíše z letišť v okolních zemích než 

z Prahy (Norimberk, Vídeň, Mnichov, Berlín, Budapešť…). Z těchto letišť je možné sehnat 

zpáteční letenku okolo 12 tisíc Kč. Lety směrujte na Korejská letiště Incheon, Gimpo, 

Daegu nebo Busan. Všechna tato letiště mají vlaková spojení s městem Daejeon, kde je 

univerzita KAIST.  

 

 



Procedura na hranicích – co mít u sebe? 

Pouze platný pas.  

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Pick up na letišti, pokud vím, škola nenabízí.  

V případě letiště Incheon, kam směřuje většina letů, je možné jet přímým busem až do 

Daejeonu za cca 23000 KRW (560 Kč, 3 hodiny), případně levnější variantou je jet z letiště 

zastávkovým vlakem AREX na Seoul Station za 4500 KRW (90 Kč, 1 hodina) a poté 

nejlevnějším vlakem Mugunghwa za 10800 KRW (220 Kč) do Daejeonu (2 hodiny), 

případně vlakem KTX za 20 000 KRW (400 Kč, 1 hodina). Letiště Gimpo je blíže centru 

Soulu, avšak také leží na trase linky AREX na Seoul Station (1500 KRW, 30 Kč a 25 minut). 

Letiště v Daegu je hodinu cesty do Daejeonu vlakem KTX a letiště v Busanu cca 1 hodinu a 

40 minut taktéž vlakem KTX. Z hlavního nádraží Daejeon Station jeďte metrem na stanici 

Wolpyeong (20 minut,1250 KRW, 25 Kč) a poté do kampusu 2 km pěšky přes řeku, 

případně taxi, které by mělo stát okolo 3500 KRW (70 Kč) (cestu autobusem MHD s kufry 

nedoporučuji). Pokud přijedete mezi 9:40-17:40, je možné využít zdarma mikrobus 

provozovaný školou od stanice metra Wolpyeong rovnou do kampusu. Odjezd vždy 

každou hodinu v čase :40. Odjezd od exitu 3, musíte přejít silnici rovně a uvidíte 

označenou zastávku. Případně můžete použít taxi již z hlavního nádraží, očekávejte cenu 

okolo 15000 KRW (300 Kč).  

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, některé předměty se neotevřely z důvodu malého množství studentů (minimum je 5 
studentů na jeden předmět). Jiné předměty nebyly určené pro zahraniční studenty, 
ačkoliv byly v angličtině. Tohle se bohužel z katalogu kurzů nedozvíte. Dozvíte se to až 
když je možný zápis a tyto kurzy vám aplikace nenabídne.  
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Pro letní semestr byl zápis předmětů od 3. do 9. ledna, dále je pak možné ještě měnit 
kurzy v rámci dodatečného zápisu od 19.2. do 5.3. podle toho, jak se vám na předmětu 
líbí. 
Minimální počet zapsaných kreditů je 9 (tři běžné předměty) a maximální je 12 (čtyři 
běžné předměty). Pozor na to, že FEL standardně uznává 1 korejský kredit pouze za 2 ECTS 
kredity. 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Ne. 
 



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 je pouze formou přednášek, které jsou pro každý předmět dvakrát týdně a vždy 
trvají 75 minut bez přestávky. Pozor na to, že přestávka mezi předměty je pouhých 15 
minut a můžete mít problém se přesunout, pokud máte návazný předmět na druhém 
konci kampusu. Mnou zapsané předměty obsahovaly mnoho náročných domácích úkolů, 
které byly zadávány každý týden a jejich vypracování zabralo několik hodin.  
 
Každý předmět obsahuje dvě zkoušky, jednu v polovině semestru a druhou na konci 
semestru. Všechny zkoušky jsou vždy v rámci jednoho zkouškového týdne, ve kterém není 
výuka. Náročnost zkoušek spíše nižší než na FELu, u některých předmětů je možné legálně 
používat taháky nebo skripta. Výsledná známka nezáleží celá na výsledku zkoušky jako na 
ČVUT, ale je sestavena z vašeho celkového hodnocení za celý semestr. Do tohoto 
hodnocení se počítají domácí úkoly, malé testy v rámci přednášek, semestrální projekty, 
zkoušky, docházka atd. (váhy jednotlivých částí záleží na vyučujícím, někdo preferuje více 
úkoly někdo více zkoušky). Účast na všech přednáškách je povinná. Obecně absence do 
počtu 3 přednášek se neřeší, naopak pokud zameškáte více jak 5 přednášek, můžete 
dostat rovnou F.  
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Styl výuky je více zaměřený na samostatnou přípravu, cvičení neexistují. Tempo výuky je 
opravdu rychlé, klidně bych řekl, že i tak třikrát rychlejší než na FELu. Studenti jsou více 
vedeni k samostatné práci než v ČR. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Ke každému předmětu byly k dispozici přednáškové slajdy ke stažení na portálu 
podobném moodlu. Dále byly poskytované odborné články, které bylo za úkol nastudovat 
do příštího týdne. Pokud je k předmětu povinná literatura, je buď poskytnuta vyučujícím 
v elektronické verzi, případně papírová verze je k dispozici zdarma k půjčení v knihovně. 
Pokud by již nebyl žádný volný výtisk v knihovně v hlavním kampusu, ale na webu vidíte, 
že další 2 knihovny (v Munji a v Soulu) ji mají, můžete si ji nechat doručit do hlavního 
kampusu, nicméně trvá to zhruba týden. V případě Munji kampusu je rychlejší si pro 
danou knihu dojet sám. Je to cca 20 minut shuttle busem, který jezdí zdarma z hlavního 
kampusu. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Vybavenost kampusu je skvělá. Kampus se rozkládá na opravdu velikém prostoru. Celý 
kampus je koncipován jako velký park, kde v jeho centrální části je několik jezírek 
s pěkným posezením. V jedné jeho části se dokonce nachází i kopec na kterém je pár 
krátkých procházkových tras. Dále je v kampusu k dispozici velká knihovna s množstvím 
volně přístupných studoven. V přízemí knihovny je dokonce i dosti velké muzeum věnující 
se historii a úspěchům univerzity, včetně výstavy mnoha zdejších vynálezů.  



V několika školních budovách se také nacházejí menší obchody s potravinami, které však 
mají velmi dobré ceny. Ze sportovních zařízení je k dispozici několik posiloven, plavecký 
bazén, lezecká stěna, venkovní i vnitřní fotbalová hřiště, tenisová hřiště a hřiště na 
baseball. Škola má také vlastní rozsáhlou zdravotní kliniku a velký společenský sál, kde 
pořádají zdarma koncerty a promítání filmů. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Po celém kampusu je k dispozici síť Eduroam, která bez problému funguje s přihlašovacími 
údaji z ČVUT. Případně se můžete zaregistrovat do místní Wi-Fi sítě Welcome_KAIST, 
která má stejné pokrytí jako Eduroam, nicméně mi přišla více zatížená. Stolní počítače 
byly volně k dispozici v knihovně, ale osobně jsem je nevyužíval. Nosit vlastní počítač na 
přednášky není nutné.  
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, oddělení zahraničních vztahů pořádalo několik akcí v průběhu semestru. Například 
návštěvu venkovních barů, různé výlety po Koreji, kurzy korejštiny, malování, 
fotografování apod. Ceny výletů si mi nicméně zdáli dosti nadsazené, a tak jsem se jich 
nezúčastnil. Po vlastní ose bylo možné tyto místa navštívit podstatně levněji. Jedinou akcí, 
které jsem se zúčastnil byl 2denní pobyt v Buddhistickém chrámu v horách, takzvaný 
Templestay. Tuto akci určitě doporučuji, platilo se 30000 KRW a v ceně byla doprava a 
strávení cca 24 hodin i s přenocováním v chrámu s mnichy včetně stravy. V chrámu, který 
jsme navštívili (Musangsa), bylo spousta mnichů ze zahraniční, včetně několika z USA, a 
dokonce i jednoho z České republiky, takže bylo možné se srozumitelně dozvědět spoustu 
věcí z jejich života a obecně o buddhismu. Dále působí na KAISTu spousta studentských 
klubů, včetně spousty sportovních klubů, výtvarných, hereckých, technických apod. 
Některé tyto kluby zvou na své akce zdarma i nečleny, pokud není naplněna kapacity 
členy klubu.  
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 

Je možnost se zapojit do Buddy programu, kde budete začleněn do skupiny mezi místní a 
dlouhodobé zahraniční studenty. Já osobně jsem tuto možnost nevyužil.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Bydlel jsem v pronajatém bytě cca 25 minut pěšky od kampusu a 5 minut od stanice 
metra. 

 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cena na české poměry více než příjemná, 320 000 KRW (6400 Kč) za byt 1+kk s rozlohou 
30m2 v nové budově. Cena byla včetně všech poplatků. Navíc jsem platil jenom elektřinu, 
ta byla také levná, okolo 80 Kč měsíčně a plyn, který se používal na vytápění a ohřev vody.  



Za plyn jsem platil v zimních měsících, kdy byla opravdu zima kolem -20° a muselo se 
hodně topit, okolo 800 Kč za měsíc. V teplých měsících již jen okolo 200 Kč měsíčně.  
 

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) 
Byt byl vybaven postelí, televizí, pračkou, ledničkou, kuchyní s elektrickým vařičem a 
klimatizací. Internet součástí nebyl a jeho zařízení je trochu problematické, jelikož k němu 
potřebujete povolení k pobytu, jehož vydání trvá 2-3 týdny od prvního dne školy. My jsme 
naštěstí měli v ulici pokrytí veřejnou Wi-Fi sítí, což je v Koreji celkem běžné, a tak jsme za 
využívali tuto síť zdarma.  
 
Koleje v kampusu jsou sice nové a čisté, nicméně bydlení v nich má spoustu nevýhod. Na 
kolejích nejsou žádné kuchyňky, a tudíž není možné nic vařit, stejně tak ani není 
k dispozici lednička. Tím pádem zaplatíte více za jídlo, jelikož si ho nemůžete připravovat 
sami. Dále je kampus umístěn v okrajové čtvrti města, kde je špatná dostupnost MHD a 
abyste se někam rozumně dostali, musíte jít pěšky na metro což je vzdálenost cca 2 km. 
Dále jsou koleje rozděleny podle pohlaví a není možné se vzájemně ani navštěvovat natož 
spolu bydlet, což pro mě byl hlavní důvod, že jsem si vybral byt místo koleje, jelikož jsem 
chtěl bydlet se svou přítelkyní. Pokud jste 2 lidi, tak pronájem bytu dokonce vyjde levněji, 
jelikož kolej stojí cca 3500 Kč měsíčně pro jednu osobu.  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Byt jsem sháněl až na místě. V každé korejské ulici je realitní kancelář, kde vždy nabízí 
několik volných bytů v dané ulici. Pokud přijdete rovnou do nějaké taková kanceláře, tak 
můžete sehnat byt velmi rychle a klidně bydlet v rámci hodiny. Nicméně je takto velká 
pravděpodobnost, že v realitní kanceláři nebudou umět anglicky a vy se nedomluvíte, 
v takovém případě sebou budete muset vzít někoho kdo umí korejsky a bude vám 
tlumočit. Pomoci se sehnáním bytu vám mohou i na oddělení zahraničních vztahů na 
KAISTu, kde vám dají kontakt na anglicky mluvícího realitního makléře, který s vámi bude 
realitní kanceláře navštěvovat a překládat vám.  
 
V mém případě jsem využil služeb pana Lee (tel. 01072545000), který mi byl v KAISTu 
doporučen. Vzal mě svým autem na prohlídku několika bytů, ze kterých jsem si pak 
vybíral. Uzavření smlouvy pak bylo rychlé, hned po zaplacení zálohy a prvního nájmu jsem 
se mohl nastěhovat. Za své služby si pak naúčtoval cca 2000 Kč. Pozor na to, že za byt se 
musí složit záloha, kterou vám pak vrátí až se vystěhujete. Obvykle se platí 1-2 miliony 
KRW (20–40 tisíc Kč), ale výjimkou nejsou ani zálohy 5 milionů KRW (100 tisíc Kč). 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V areálu kampusu jsou celkem 3 menzy, které fungují každý den včetně víkendů na obědy 
i večeře. V zásadě fungují 2 systémy jídel, buď si můžete dát pevné menu, tak jak jsme 
zvyklí z menz na ČVUT, to stojí 4-5 tisíc KRW (80-100 Kč), případně je k dispozici lepší 
systém, kdy jsou oceněné jednotlivé části pevného menu a vy si složíte jídlo podle chuti a 
úrovně hladu. 



Není problém si takto vzít klidně 2 nebo 3 porce masa a k tomu třeba misku rýže a ve 
výsledků můžete zaplatit míň než za pevné menu, kde je jenom jedna porce masa (jelikož 
pevné menu obsahuje velké množství příloh, polívku, salát atd..) a víc se najíte. Pevných 
menu je obvykle 5 a jednotlivých porcí co můžete koupit samostatně je kolem 20, takže si 
každý může vybrat podle svého. Vše pak zaplatíte u kasy klidně i českou platební kartou.   
 
Dále jsou v kampusu pobočky několika řetězců rychlého občerstvení, kde již je ale kvalita 
daleko po úrovní menz (které vaří skvěle!). Mimo kampus v rušnějších ulicích je vždy 
hromada restaurací nabízejících různá jídla. Zde se ale již ceny velmi liší. Není problém 
najít restauraci za stejnou i nižší cenu než menza (od 3000 KRW), ale také pozor, že 
některé restaurace si za jídlo řeknou klidně i 20 nebo 30 tisíc KRW (400-600 Kč), nejedná 
se přitom o žádné luxusní restaurace, vzhledově se příliš neliší od těch za 80 Kč. Všechny 
mají takový styl bistra. Pokud byste nemohli najít restauraci s rozumnou cenou, nebo byli 
někde, kde žádná není, tak je vždy možnost si dát teplé jídlo v takzvaných convenience 
stores, což jsou nonstop otevřené obchody se zbožím denní potřeby (něco jako naše 
večerky). Každý takový obchod má několik krabiček s různými jídly, které si můžete přímo 
v obchodě ohřát v mikrovlnce a posléze tam i sníst. Vždy bývá k dispozici pár stolů a židlí. 
Nejlépe se mi na jídlo osvědčil řetězec GS25, který má největší výběr. U ostatních řetězců 
(CU, 7-11…) je obvykle nabídka slabší.  
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Obecně jsou ceny vyšší. Nicméně u stanice metra Wolpyeong, která je nejblíže kampusu, 
je obchod E-mart Traders, což je něco jako naše Makro a zde můžete výhodně koupit 
potraviny ve velkých baleních. Veškeré ovoce a zeleninu nikdy nekupujte v obchodech, 
kde je strašně předražené, ale kupujte je od babiček, co prodávají na ulicích svoji úrodu ze 
zahrady (vždy na rušných křižovatkách nebo u stanic metra), ceny jsou poloviční a kvalita 
je úplně někde jinde. Nabídka záleží na sezoně. Na jaře se dají levně koupit jahody a 
melouny. Obecně velmi drahé a nekvalitní jsou brambory, které Korejci nejedí. V obchodě 
běžně stojí 100 Kč za 1 Kg, ale nedají se jíst. U babičky pak koupíte kvalitnější za cenu 50 
Kč za 1 Kg.  
 
Ceny některých pro nás běžných potravin: 
Mléko 35 Kč  
Chléb toustový 20-50 Kč 
Chléb žitný (velmi podobný klasickému českému) jen ve specializovaných pekárnách, 140 
Kč za celý bochník, 70 Kč za půlku 
Sýr je všude jenom nepříliš kvalitní Čedar za cenu 20 Kč za 100 g 
Klasické salámy a klobásy se vůbec nedají sehnat případně mají astronomickou cenu, 
všude mají jen takové měkké salámy s cenou 40 Kč za 100 g.  
Místní pivo v obchodě okolo 30 Kč, k dispozici také několik českých piv okolo 50-60 Kč. 
V restauraci seženete místní točené od 60 do 80 Kč podle úrovně podniku. 
Pokud máte k dispozici ledničku a kuchyň, pak v každém obchodě je veliký výběr 
mražených hotových jídel ve velkých baleních, kde pak jedno jídlo vyjde kolem 40 Kč.  
 
 
 
 



Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD funguje všude v Koreji na asijské poměry velmi dobře. Doporučuji stáhnout aplikaci 
Naver, kterou můžete jednak používat jako mapu (Google Maps v Koreji prakticky 
nefungují), ale hlavně taky jako plánovač spojení napříč celou Koreou včetně MHD 
v každém městě. Přímo v Daejeonu je jedna linka metra, která bohužel, ač má město přes 
1,5 milionu obyvatel, jezdí s výjimkou špičky v 8 a 17 hodin, s intervalem 10 minut. Což 
má za následek, že vlak přijede téměř vždy úplně nacpaný. Dále je pak ve městě veliká síť 
autobusů. Jízda městským autobusem je však velmi silný zážitek. Většina autobusů je 
velmi stará, pouze s malým množstvím sedaček a až na hrstku nových autobusů mají 
všechny manuální řazení. Řidiči autobusů jezdí velmi agresivně, velkou rychlostí, běžné je 
i nebezpečné předjíždění nebo projíždění křižovatek na červenou, nedávaní přednosti 
apod. Před každou zastávkou velmi prudce brzdí a otevírají dveře už za jízdy, kdy pořád 
jedou velkou rychlostí. Výsledkem je, že i pro mladého člověka je velice obtížné se 
v autobusu udržet tak, abyste nespadli. V Daejeonu hlásí v autobusech stanice pouze 
v korejštině a stejně tak i na tabuli je jméno zastávky pouze korejskými znaky. Nutností je 
tudíž sledovat trasu v aplikaci Naver abyste věděli kde vystoupit. Všechny zastávky jsou 
na znamení, a tudíž pokud nestisknete tlačítko, řidič vám nezastaví.  
 
Jízdné je možné platit i hotovosti, ale lepší je používat dopravní kartu T-Money, kterou 
dostanete ve škole na úvodním dni. S touto kartou pak jízdné stojí 1250 KRW (25 Kč), 
v ceně máte až 3 přestupy, pokud mezi výstupem a nástupem je maximálně 30 minut a 
zároveň neuběhlo více jak 80 minut od prvního označení karty. Kartu tedy musíte označit 
při nástupu i výstupu. Stejné jízdné platí i pro metro a opět se neplatí, pokud přestupujete 
do 30 minut mezi metrem a busem nebo opačně. Autobusy MHD za tuto cenu jezdí i do 
dosti odlehlých oblastí daleko za město, případně do okolních hor, takže možnosti 
levných výletů do přírody jsou neomezené. S meziměstskou dopravou už je to složitější.  
Obecně platí, že tam kam vedou koleje, je nejlevnější, nejrychlejší a nejpohodlnější jezdit 
vlakem. Ve městě jsou 2 nádraží: SeoDaejeon (západní nádraží, odjezdy na jihozápad) a 
hlavní nádraží (Daejeon Station, zbytek země). Cena vlaků je srovnatelná s cenami v ČR. 
Jízda rychlovlakem stojí dvojnásobek, přičemž jízdní doba je poloviční. Jízdenky je možné 
koupit i online, případně na nádražích, kde obvykle mluví i anglicky. Bohužel jsou i místa 
kam jezdí pouze autobusy. V Daejeonu je 5 různých autobusových stanic, podle toho, kam 
chcete jet, musíte vyrazit na jeden z nich (Naver poradí). Na některých z nich a obecně 
v menších městech v Koreji nemluví prodejci lístků anglicky, a navíc ani nepoznáte do 
kterého busu nastoupit (název destinace na autobusu pouze v korejských znacích). 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Je potřeba na imigračním úřadě požádat o povolení k pobytu. Škola toto může udělat za 
vás, nicméně stejně tam budete muset osobně aby vám vzali otisky prstů. Povolení 
k pobytu stojí 30 tisíc KRW. 
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Řešil jsem jednu pojistnou událost, kdy po kontaktování asistenční linky mi bylo 
nabídnuto dohodnutí a zaplacení lékaře vybraného pojišťovnou, nicméně toto byl trvalo 
až 2 dny, případně návštěva jakéhokoliv lékaře, kdy celé ošetření platím sám a pojišťovna 
posléze proplatí všechny účty.  



Vybral jsem druhou možnost, jelikož se jednalo o akutní úraz a 2 dny jsem čekat nemohl. 
Originál lékařské zprávy v angličtině a účtu za ošetření (ten nemusel být anglicky), bylo 
poté nutné odeslat poštou do pojišťovny. Následně trvalo cca 2 měsíce, než mi byla celá 
částka proplacena na účet.  
 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nezjišťoval jsem. 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Přímo ve městě a okolí je spousta turistických tras po kopcích s krásnými výhledy na 
město a do okolí. Korea je jedna z nejvíce hornatých zemí světa, a tak kdo má rád chození 
po kopcích, bude zde velmi spokojen. Korejci jsou také velmi aktivní sportovci, a tak 
budete i v celkem odlehlých místech v lesích a na vrcholcích hor nalézat posilovací stroje a 
lidi na nich cvičící. Z tohoto důvodu doporučuji spíše chodit na výlet v pracovní dny a 
víkendy věnovat studiu, jelikož o víkendu vyráží do hor obrovská spousta lidí. Stezky jsou 
ve většině případů dobře upravené a značené, často je v místě prudkého stoupání 
postaveno dřevěné nebo ocelové schodiště pro usnadnění výstupu. Většina začátků a 
konců tras v okrese Daejeon je dobře dostupná městskou dopravu za jednu jízdenku 
v ceně 1250 KRW, takže v průběhu semestru můžete absolvovat velmi mnoho výletů do 
okolí města za minimální náklady. Byť v některých případech můžete strávit na cestě 
v MHD i 90 minut, dostanete se i do vzdáleností okolo 50 km od města.  
 
Kdo má rád lyžování a bude v Koreji v zimních měsících, může využít několik místních 
lyžařských areálů. Mezi nejlepší areály patří Yongpyeong v okrese Pyeongchang (dějiště 
závodů ve slalomu a obřím slalomu na Zimních olympijských hrách 2018, délkou a počtem 
sjezdovek největší v Koreji), cca 2 a půl hodiny cesty vlakem KTX přes Soul, a dále 
středisko Deogyusan, které je nejvýše položené v Koreji a s nejdelší sjezdovkou, a navíc je 
pouhých 60 km na jih od Daejeonu. V obou případech počítejte s tím, že lyžování není 
v Koreji příliš populární sport, což na jednu přináší téměř prázdné a krásně upravené 
sjezdovky, na druhou stranu opravdu vysoké ceny ski pasů. Počítejte s cenou okolo 70-80 
tisíc KRW (1400–1600 Kč) za jednodenní skipas a dalších 30-50 tisíc KRW (600–1000 Kč) za 
půjčení vybavení na jeden den. Nicméně alespoň jednou doporučuji lyžování v Koreji 
zkusit. Za zážitek lyžovaní v Asii, a především na kvalitním asijském sněhu, to stojí.   
 
Alespoň 3 dny si určitě vyhraďte na hlavní město Soul, kde se nachází několik královských 
paláců zapsaných v UNESCO. Za návštěvu stojí také nedaleké přístavní město Incheon a 
demilitarizovaná zóna, která je pouhých 60 km severně od Soulu a je možné do ní dojet 
metrem do města Munsan a dále pak autobusem k památníku Imjingak, kde si můžete 
zaplatit za 10000 KRW 3-hodinou prohlídku tohoto pásma (dostat se do DMZ je možné 
pouze s organizovanou prohlídkou, nicméně pokud využijete cestovek ze Soulu, zaplatíte 
minimálně 40 tisíc KRW, pokud se vydáte do Imjingak po vlastní ose, ušetříte spoustu 
peněz). 
 



K návštěvě mohu také doporučit pobřežní město Busan, kterému se přezdívá korejské 
Miami. Určitě nevynechte návštěvu krásného ostrova Jeju, ne kterém se nachází nejvyšší 
hora Koreji a je na ní relativně snadný, byť celý den trvající výstup. Především tu však 
najdete krásnou přírodu s nádherně čistým mořem. Ostrov je celkem velký a k jeho 
prozkoumání doporučuji půjčit auto. 4denní pronájem vyjde zhruba na 2500 Kč. Je nutné 
mít mezinárodní řidičák. Na ostrov se dá nejlépe dostat letecky z letiště Cheongju, které je 
50 km od Daejeonu. Pokud koupíte letenky dostatečně dopředu není problém sehnat 
cenu kolem 700 Kč za zpáteční letenku. Letenky hledejte na webu aerolinek EastarJet 
nebo Jeju Air.  
 
Zhruba 20 minut pěšky od školy se nachází lázeňská oblast s léčivými horkými prameny 
Yuseong Spa. Zde máte k dispozici několik možností koupele v těchto pramenech. V ulici 
Oncheon-ro jsou na dvou místech k dispozici bazénky s různou teplotou, do kterých si 
můžete ponořit nohy až téměř po kolena. Není zde dovolena koupel ostatních částí těla. 
Tyto bazénky jsou otevřené nonstop a jsou zdarma. Dále je k dispozici několik tradičních 
korejských lázních, takzvaných Jjimjjilbang. Tyto lázně můžete najít všude po Koreji, i 
v těch nejzapadlejších městech, avšak ne všude se používají přírodní horké prameny. Na 
většině míst v Koreji narazíte pouze na ohřátou vodu z vodovodu. Ty v oblasti Yuseong 
Spa však všechny používají místní léčivou vodu. Tyto lázně se dělí na 2 části, kdy se každá 
obvykle nachází ve vlastním patře. První část je velká místnost s několika bazénky o různé 
teplotě, ochlazovacími bazény, klasickou finskou a parní saunou. Tato část je striktně 
oddělena na mužskou a ženskou část (také obvykle v různých patrech) a musíte se v ní 
pohybovat zcela nazí. Plavky nejsou dovoleny. Po koupelích se můžete vydat do druhé 
části, již společné části pro obě pohlaví, kde dostanete oblečení ve formě trička a kraťas. 
V této části se nachází tradiční korejské suché sauny, což jsou místnosti o teplotě 30–80 
stupňů. V chladnějších místnostech (30-50 stupňů) je mramorová podlaha, kde si můžete 
lehnout na karimatky, které jsou k dispozici a odpočívat. V této části naleznete také 
rozsáhlé odpočívárny, ať už ve formě velké místnosti, nebo takových tunelů, do kterých 
můžete vlézt a nerušeně spát. Také bývá k dispozici ledová místnost a spousta dalších. 
Mimo jiné posilovna, PC herna, karaoke místnosti, restaurace, bar nebo kino. Zkrátka vše, 
co vás napadne při slově relaxace. Za vstupné se platí okolo 10 tisíc KRW (200 Kč) a vstup 
není časově omezen. Všechny tyto podniky mají otevřeno nonstop, a tak mnoho lidí tyto 
místa používá jak nejlevnější způsob přenocování.  
 
Nejluxusnější možností, avšak cenově velmi přijatelnou možností, koupele v pramenech, 
je pronajmutí apartmánů s vlastní velkou vířivkou v některém z motelů v této čtvrti. 
Poznáte je podle kýčovité fasády. Pronájmy těchto pokojů jsou od 20 tisíc KRW (400 Kč) za 
obyčejné pokoje až po 40 tisíc KRW (800 Kč) za ty nejluxusnější pokoje. Pronájem je vždy 
na 5 hodin a počet lidí, které sebou vezmete není omezen. Již za 30 tisíc KRW dostanete 
rozlehlý apartmán s velikou postelí, vířivkou dostatečně velkou pro 2 lidi, obří LCD 
televizi, 2 PC s možností hrát hry (ano opravdu :D), automatickým masážním křeslem a 
dalšími věcmi. 
 

 



Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium rektorátu ve výši 10 000 Kč/měsíc, stipendium FEL ve výši 2 000 Kč/ měsíc a 
vlastní zdroje. 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Zhruba 12 000 Kč, pokud nepočítám jednorázové výdaje za letenku, víza a základní výbavu 
bytu. 

a) z toho stravování 
6000 Kč 

b) z toho ubytování 
3300 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 
3000 Kč 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
80% 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Z rektorátu celá částka předem bez 3000 Kč, které jsou vyplaceny po návratu. Z FELu celá 
částka až po návratu. 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
V Koreji se dá téměř všude zaplatit platební kartou, takže hotovost téměř netřeba. Jediná 
podstatná věc, na kterou potřebujete hotovost je platbu nájmu za byt a vkládání peněz na 
dopravní kartu. Na výběry z bankomatu i platby kartou doporučuji aplikaci Revolut, kde 
máte výběry do 4500 Kč měsíčně zdarma po celém světě a poté platíte 2 % z vybírané 
částky. Přepočet měn je prováděn středovým kurzem v reálném čase, takže je zhruba o 3 
% lepší, než mají banky. Pozor na to, že korejské bankomaty běžně nepřijímají zahraniční 
karty a většina těch co přijímá si účtuje poplatek za výběr 3600 KRW. Jediná banka, kterou 
jsem objevil, co dovoluje výběr bez poplatku je KB Star. Pozor však na to, že zahraniční 
karty přijímají pouze bankomaty na vybraných pobočkách (v Daejeonu například pobočka 
naproti obchoďáku Time World Galeria) a to ještě většinou pouze jeden z přítomných 
bankomatů. Takže budete muset postupně vyzkoušet všechny abyste zjistili, který je ten 
pravý (všechny jsou označené stejně, neobjevil jsem způsob, jak lehce rozpoznat který 
přijímá zahraniční karty). Je také potřeba dát volbu Cash Advance, jiné volby jako 
Withdrawal apod. vám peníze nedají. 
 
 Směnárny jsem viděl pouze v hlavním městě. Přímo v Daejeonu vám cizí měnu (USD, EUR 
nebo JPY), smění pouze banky, které mají nevýhodné kurzy, a ještě účtují manipulační 
poplatky. Směnu hotovosti tedy doporučuji pouze tehdy, že si směníte po příletu peníze 
v Soulu (oblast Myengdong okolo Čínské ambasády), kde mají skvělé kurzy. V opačném 
případě plaťte všechno kartou a nejnutnější hotovost vybírejte z bankomatu.  



Dále také pozor, že se zahraniční kartou nezaplatíte online na korejských webech 
(s výjimkou gmarket.com). Online jsou přijímány pouze karty vydané v Koreji.  
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál apod.)? 
Před začátkem semestru je takový povinný seznamovací den s různými prezentacemi o 
tom, jak to na škole chodí. Platí se za to poplatek 20000 KRW (400 Kč), za který dostanete 
mikinu a lehké občerstvení. Dále je potřeba složit vratnou zálohu 20000 KRW (400 Kč) za 
studentskou kartu (karta vám pak zůstane, záloha kryje půjčené knížky z knihovny a vrátí 
vám ji na konci semestru). Kopírování a tisk je možný za poplatek v automatech v různých 
školních budovách.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
9 korejských kreditů (20 kreditů ECTS kreditů). 
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
20 kreditů 
 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všechny předměty jsem si nechával uznat jako 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? 

Odevzdání vyplněné žádosti o uznání spolu s transkriptem z KAISTu. Transkript doručí 
KAIST rovnou na zahraniční oddělení rektorátu, což může trvat až 2 měsíce po skončení 
semestru. 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Transkript, potvrzení o délce studia v zahraničí a potvrzení o uznání předmětů fakultou. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Kurzy jsou velmi intenzivní, a tak jsem se naučil spoustu nových věcí, které se mi budou 
hodit v budoucím zaměstnání. 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Pobyt v cizině je určitě zkušenost z nezaplacení už jenom tím, že se musíte rychle 
přizpůsobit cizímu prostředí a naučit se rychle řešit problémy i přes jazykové a kulturní 
rozdíly. Korea je navíc krásná země se skvělým jídlem.  



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Chtěl bych poděkovat oddělení zahraničních vztahů za bezproblémový průběh celého 
procesu výjezdu na zahraniční školu. Veškerá komunikace probíhala na dálku, osobně 
jsem byl pouze napsat jazykový test. Dokonce i následný ústní pohovor mi bylo umožněno 
absolvovat přes Skype, jelikož jsem v den konání byl mimo Prahu. Vyplacení stipendia 
bylo taktéž úplně bezproblémové. Není potřeba o nic žádat, pouze poslat podepsanou 
finanční dohodu (stačí elektronicky). 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Před nástupem do školy zasílají několik mailů, kde je vše jasně vysvětlené a k dispozici je i 
průvodce pro zahraniční studenty, který obsahuje několik desítek stran a je v něm do 
detailu vysvětleno vše, co se studia týká. 
Téměř všechny školní weby jsou k dispozici i v angličtině. Stejně tak většina emailů, co 
budete dostávat (včetně zpráv oznamujících různé akce), je v angličtině. Celkově musím 
KAIST pochválit za bezproblémovou komunikaci. 
 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Určitě bych měl, nicméně jsem v posledním semestru magisterského studia a dále už ve 
studiu nepokračuji. 
 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
 
 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Nic veřejného nemám, ale pokud byste měli nějaký dotaz ohledně KAIST, můžete mě 

kontaktovat přes Facebook: https://www.facebook.com/matej.korych 


