
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Masarykův ústav vyšších studií 

Obor studia: Personální management v průmyslových podnicích  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 3. ročník Bc studia  

Zahraniční škola 
Země: Jižní Korea  

Název zahraniční školy: KNU  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Business Administration  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Ms. Gyeongae Kim (Sabina Kim)  

E-mail koordinátora zahraniční školy: sabroad@knu.ac.kr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: en.knu.ac.kr  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018 

Začátek pobytu: 02. 03. 2018 

Konec pobytu: 19. 06. 2018 

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Už když jsem se hlásila na ČVUT, 
tak jsem věděla, že chci vyjet do zahraničí, nabídka v rámci Erasmus byla na naší fakultě 
minimální, proto jsem na webu naší univerzity hledá jiné možnosti výjezdu.  
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? Kurzy se sestavují na každý semestr nově, takže je možné, že vámi vyhlídnutý kurz 
nebude otevřen, a naopak otevřou jiný. http://en.knu.ac.kr/admission/exchange01.htm 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Vyplňuje se online 
přihláška, kde je potřeba doložit transkript a fotografii. 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Vše probíhá online 
 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Oborové předměty v angličtině, 
výuka korejského jazyka v korejštině 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Musela jsem odevzdat oznámení o výjezdu.  
 

 



Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Finanční dohodu, studijní plán, kopii pojištění a potvrzení o tom, že jsme zapsáni do 
studia. Stačí následovat krok za krokem dokument, který pí. Bošková posílá z rektorátu.  
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, bylo nutné žádat o studentské 
vízum. KNU nám poslalo potřebné dokumenty, bylo nutné doložit, že mám letenku a 
dostatek financí na šest měsíců. Také je potřeba vyplnit žádost, dodat fotografii a zaplatit 
poplatek. Paní na korejské ambasádě byla velmi ochotná a se vším nejasným na místě 
poradí.  
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Protože jsem věděla, že se chci hlásit do 
konce roku ještě na stáž přes Erasmus +, tak jsem si koupila pojištění od ISIC. Vyšlo na necelé 
3 tisíce korun. Škola měla minimální částky, které má pojištění pokrývat, vyžádala si náhled 
předem e-mailem. Je také možné pojistit se přes školu u korejské pojišťovny.  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne. 
 

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

Nejlevnější let paradoxně vycházel přes Emirates. Určitě je dobré letenku zakoupit 

v předstihu, pro cestu zpět jsem se dívala hlavně podle ceny, kdybych letěla zpět jen o den 

později, částka už se odlišovala jako hlavní a vedlejší sezona pro cílovou destinaci. Z Prahy 

jsem jela autobusem Student Agency do Vídně, odtud jsem letěla do Dubaje, z Dubaje na 

Incheon. Bohužel, co jsem nevěděla, vlaky přímo z Incheonu do Daegu byly kvůli olympiádě 

zrušené. Nevšimla jsem si při zakoupení jízdenky, že mi systém vyhodnotil změnu z Incheon 

na přímo Seoul. Z Incheonu přes Seoul jsem pak jela do Daegu. Cena byla kolem 20 000 Kč.  

 

Procedura na hranicích – co mít u sebe? Je potřeba mít akorát pas a víza.  

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Z vlakové stanice v Daegu mě měla čekat moje 

buddy, ale kvůli tomu, že přímé vlaky byly zrušené a ty přes Seoul plné, tak jsem přijela až o 

několik hodin později a dopravovala se sama. Ale i letiště i vlaková a autobusová stanice 

DongDaegu či Daegu je blízko, cca do 15 minut rychlejším autobusem.  

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Měnila jsem akorát jeden business předmět hned 
první den, protože vyučující odmítl přijmout další zahraniční studenty.  
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Registrace probíhá stejně jako u nás – systém se zaseká a 
zapíše něco jiného nebo vás vyhodí ze zapsaných skupin, korejský zápis je o to šílenější, že 



během sekundy jsou všechny kurzy plné. Zápis byl asi tři týdny před odjezdem, pokud dobře 
pamatuju a zapisovalo se na tři vlny. Naštěstí bylo možné pak na místě požádat o další místo 
v předmětu, protože málo kdo se dostal do více jak jednoho nebo dvou předmětů. Pro 
bakalářské studium platí omezení max 21 kreditů s tím, že jeden předmět je za 3 kredity. 
Kurzy lze změnit ve dvou termínech, cca po prvním týdnu a cca po třech týdnech školy.  
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Doporučila bych volit 
předměty, které vyučující zahraniční učitelé. Není výjimkou, že vyučující se korejské části 
třídy ptá na nějaké slovíčko, protože ho zná jen v korejštině. Z předmětů bych doporučila 
Academic Writing and Study Skills, kde se podrobně probírá, jak psát závěrečné práce a 
v rámci semestru každý píše vlastní research. Také Communication in English, který je 
vyučovaný Američanem, který ale celý život žije mimo US a má zajímavý přístup k výuce.  
 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Bylo možné se přihlásit na několik 
stáží. Já jsem se na žádnou nehlásila – buď byly zcela mimo obor nebo byla vyžadováno být 
rodilý anglický mluvčí či mít základy korejštiny.  
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Hodně se dbá na samostudium, četbu povinné 
literatury. Například předmět HR se zcela vyučuje dle jedné knížky. Všude se prezentuje a 
pracuje se v týmech i samostatně. Spoustu času zaberou každotýdenní úkoly. Výhodou je, že 
pak látku zpracováváme postupně, ne až před zkouškou. 
  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Ve srovnání s naší fakultou je 
výuka daleko těžší. Určitě tu nad školou trávím daleko více času než na mé domácí fakultě 
nejen tím, že jsem dvakrát tolik času na hodinách.  
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Některé materiály jsme dostaly vytištěné, některé bylo 
potřeba tisknout a tři knihy bylo nutné koupit.  
 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus je obrovský. Najdete tu parky, fontánu, obchody, 
několik kafetérií, několik hřišť, banku a koleje. Přišlo mi super, že jako studenti máme 
možnost, kde se setkávat, procházet se i piknikovat a cítila jsem se konečně jako součást 
něčeho.  
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Mám s sebou svůj počítač, ale v mnoha budovách jsem viděla počítače, 
které jsou rovnou připojené k tiskárnám, případně je možné jít do knihovny a jde tisknout a 
skenovat i přímo na koleji. Nevím, zda na všech kolejích, ale na té naši byla i počítačová 
místnost. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Zahraniční oddělení je tu úžasné, pořádalo pro nás několik výletů a 
exkurzí. Například jsme navštívili jeden festival a sbírali společně jahody. Několik studentů se 



jelo podívat na policejní stanici. Také proběhl Mezinárodní den – prezentace zemí nebo 
Temple Stay. Zahraniční oddělení tu jede vzorně korejsky na 150 %.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ano, 
v každém předmětu jsem minimálně s několika korejskými studenty. Často jsme společně 
spolupracovali na týmových úkolech. Ale byli to hlavně ti, co mají zkušenost ze zahraničí, či se 
do zahraničí chystají. Jinak dost Korejců bylo vůči zahraničním studentům odtažitých.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Bydlela jsem na koleji. Koleje se nachází přímo 
v kampusu. Cesta z koleje do tříd mi trvá do pěti minut chůze.  
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Platilo se jednorázově, cenu neznám, dostala jsem 
stipendium.  
 

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) Ubytování mi bylo přiděleno, neuvažovala jsem nad samostatným 
bydlením. Bydlela jsem na nových kolejích. Každý pokoj je pro dva lidi, s koupelnou a 
předsíňkou, kde jsou skříně na oblečení. Kromě skříně má každý k dispozici psací stůl, šuplíky, 
police a postel. Jako nevýhodu vidím, že nemáme kuchyňku a neměli bychom používat 
elektrické spotřebiče. Patra jsou dělena podle pohlaví, je zakázáno vstupovat na podlaží pro 
opačné pohlaví, oddělené jsou i výtahy.  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Místo jsem dostala přidělené.  
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Je možné se stravovat přímo 
v cafeterii, která je na kolejích, v cafeteriích, které jsou po kampusu nebo mimo kampus. Naší 
dorm cafeterii neznám, protože musím držet bezlepkovou dietu, takže kvůli nabídce jsem 
jedla hlavně mimo kampus a dvě jídla v jedné z cafetérií.  
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Potraviny jsou pochopitelné 
daleko dražší. A to hlavně ovoce a sýr. Ale dražší jsou i jogurty, v podstatě vše. Takže je 
potřeba neporovnávat. Snad jediná věc, proč jsem se těšila zpět do ČR, bylo jídlo. Opravdu mi 
chyběly základní potraviny, které v Česku normálně jím ve velkém, ale v Koreji by mě to 
finančně zruinovalo.  
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Dopravovat se 
můžete autobusem, metrem, mimo město vlakem. Pěšky můžete jít samozřejmě taky a kolo 
si tu dost lidí kupovalo. Je tu převážně rovina, pokud nebudete stoupat do hor, takže kolo 
vidím jako dobré řešení. Cena MHD je asi 30 kč za hodinu jízdy. Hned na začátku je dobré si 
pořídit kartičku, na kterou si můžete nechat nahrát peníze a s ní potom u řidiče platíte. 
Výhodou je, že cena jízdenky je nižší s kartou, než kdybyste platili hotově.  
 



Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Po příjezdu jsme 
zařizovali akorát ARC, což je karta pro zahraniční studenty, díky které můžete jet mimo Koreu 
a pak se do ní zase vrátit. Je hodně důležité jí hlídat. Jakmile vyjedete do zahraničí a pak zpět 
na imigračních zjistíte, že ji nemáte, tak máte problém. 
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne 
 

Pracoval/a jste během studia? Je zakázáno během studia pracovat.  
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nevím, ale korejský pracovní trh je 
dost divný, pro mě nepochopitelný. Nezáleží na tom, zda máte kvality typu jazyky, týmové 
projekty. Zásadní je vaše GPA. Můj osobní názor je, že je to naprostá blbost. Jejich představa, 
že fungující firma je firma plná lidí s nejlepším GPA a není nic jiného důležitého, je dost 
zcestná.  
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Co se týče sportu, tak 
je tu dost spolku, třeba tenis nebo taekwondo. Taky tu je několik posiloven. Já jsem chodila 
na kurz kaligrafie a také jsem dobrovolničila v rámci SWING klubu, kdy jsme se jednou týdně 
věnovali lidem na vozíčku a měli pro ně připravený program. Na výlety jsme jezdili poměrně 
často. Nejdřív jsme prozkoumali město, navštívili jsme Seoul, Busan, Damyang (v rámci 
grantu od školy), Gyeongju, Gwangju, Goryeong a Suwon. Dost lidí navštívilo Japonsko, Čínu, 
Hong Kong, Malajsii, Filipíny, Taiwan a Mikronésii. Finanční náročnost… Filipíny jsou levné, 
cestování po Koreji se může hodně prodražit.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Dostala jsem stipendium od 
ČVUT, dodatečné stipendium od mé fakulty a ubytovací stipendium od korejské univerzity.  
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Dle mého účetnictví byly měsíční 
výdaje cca 8 tisíc korun.  

a) z toho stravování cca 4500 Kč 

b) z toho ubytování neplatila jsem  

c) z toho na cestování a volný čas cca 3500 Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) pokrylo necelých 
50 %. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Stipendium mi přišlo na 
začátku pobytu na můj bankovní účet.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Měla jsem sebou hotovost v korejských wonech, dolary pro výlety na 
Filipíny a do Japonska a pak kartu. Ze své karty jsem nikdy nevybrala, nefungovalo to v žádné 
nejbližší bance. Platila jsem hlavně kartou, protože kurz byl výhodnější, než platit hotově.  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Za ARC (imigrační karta), kupovala jsem několik knih, dle kterých jsme se 



učili a psali testy a dost materiálů jsem potřebovala tisknout, to ale nebyla žádná významná 
částka.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? Přivezla jsem 27 kreditů.  

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Všech 27 kreditů.  

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? Neměla 
jsem zapsaný žádný povinný předmět. Byly mi uznány povinně volitelné a jazyk jako volitelný.  

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano. V zahraničí jsem si 
předměty zapisovala dle stanového studijního plánu, který byl předem odsouhlasený 
fakultou.  

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Čekala jsem, až KNU vystaví zahraničním studentům ToR, pak jsem si vyplnila Doklad o uznání 
studia a ten jsem si nechala potvrdit na zahraničním oddělení naší fakulty a pak ho donesla 
na naše studijní oddělení. Naštěstí jsem žádné problémy s uznáním předmětů neměla. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Nahrávala jsem do 
systému ToR, Doklad o uznání studia a potvrzení od KNU, že jsem absolvovala semestr a tuto 
zprávu.  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Odborný přínos hodnotím jako hodně vysoký.  
Často bylo učivo například z HR propojeno s jinými business předměty.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Jsem velice ráda, že jsem jela. Poznala jsem 
zcela novou zemi, poprvé jsem zavítala do Asie, měla jsem možnost vidět i Japonsko, což by 
se mi normálně jen tak nepoštěstilo, kdežto z Daegu je to jen hodina letu. Zatímco před 
pobytem jsem vnímala Evropu jako dosažitelnou, teď tak vnímám celý svět. Díky Koreji se 
budu hlásit na magisterské studium do Singapuru.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Doporučila bych nevyjíždět 
v posledním semestru studia, jinak můžou na fakultě nastat komplikace.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole). 
Zahraniční oddělení bylo úžasné a zodpověděla každý náš dotaz i prosbu.  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Kdyby to šlo, jela bych hned.  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Že nebyl z Koreji na dálku problém zařídit 
stáže přes Erasmus + a můžu zase odjet.  

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Jsem redaktorkou webu Mladiinfo.cz, kde jsem za svého pobytu v Koreji publikovala tři 
články.  
http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji-aneb-prvni-tydny-v-nove-zemi/ 
http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji/ 

http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji-aneb-prvni-tydny-v-nove-zemi/
http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji/


http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji-korea-krizem-krazem-na-skok-na-filipiny-
japonsko/ 
 

 

http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji-korea-krizem-krazem-na-skok-na-filipiny-japonsko/
http://www.mladiinfo.cz/semestr-v-jizni-koreji-korea-krizem-krazem-na-skok-na-filipiny-japonsko/

