
Základní údaje o studentovi 
Fakulta - Stavební  

Obor studia – Architektura a stavitielství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí – 2.ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země - Korejská republika  

Název zahraniční školy - INHA University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy - Stavební  

Jméno koordinátora zahraniční školy - Hye-In Oh  

E-mail koordinátora zahraniční školy – hyeinoh@inha.ac.kr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty - http://sugang.inha.ac.kr/sugang/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 27.8.2018  

Konec pobytu: 21.12.2018  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od známých, spolužáků a ze stránek rektorátu. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? - http://sugang.inha.ac.kr/sugang/ , během semestru jsou poté kurzy na - 
http://learn.inha.ac.kr 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Přihláška, motivační  dopis, výpis známek, potvrzení od lékaře kvůli TBC 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Zaslání dokumentů paní Kateřině Boškové 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtině 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Pouze potvrzení od pana Košatky (pro obor A+S) o předmětech, oni mi zapsali semestr v 
zahraničí 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Podepsanou finanční dohodu. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, doporučuji navštívit stránky korejské ambasády, podmínky se mění. Musíte vyplnit 
náležité dokumenty a mít zpáteční letenky. Platí se poplatek, vychází výhodněji platit 
v dolarech. 

 

http://sugang.inha.ac.kr/sugang/


Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Měla jsem pojištění od ISICu. Je možné se pojistit od školy a vycházelo to i levněji. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne, pouze je potřeba doložit na kolejích, že nemáte TBC 
 

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

Doporučuji letenky kupovat co nejdříve, dají  se sehnat zpáteční kolem 15000. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

V letadle se vyplnují 2 malé dokumenty, aby vás pustili do země. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

INHA vypsala 3 dny pickapu a nabírala studenty v určité hodiny. Já se dopravila po vlastní 

ose, jela jsem na poslední chvíli z Japonska. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, řešila jsem s panem Košatkou. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Je to válka o předměty, Korejci to mají jako takovou bitvu, je to hned rozebrané. Anglických 
předmětů je tam docela málo. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Jestli půjdete na architekturu a budete mít možnost, zapište so profesora Koo. Je to zážitek, 

věřte mi 😊 

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. 
Jsou v podstatě jen cvičení. Ateliér je docela náročnej, korejci jsou zvyklí hodně makat, ale 
nejsou moc efektivní, tak se to dá zvládnout. Některé předměty mají skupinové projekty, 
něco děláte sami, záleží to.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Záleží předmět od předmětu. Zkoušky mi přišly extrémně jednoduché, ale někdy jsou celkem 
časově náročné projekty. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Učitelé většinou nahrávají dokumenty do portálu learn.inha, doporučili i nějaké učebnice, ale 
dá se to i bez nich. 



Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je bezvadný, navíc v backgatu (hned za kampusem) najdete vše na co si vzpomenete. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Po většinu času je možné používat školní počítače, jsou ale v korejštině. Kopírování i tisk jsou 
srovnatelné s naší univerzitou. Na ateliéru jsme měli vlastní třídu (podobně jako na FA) a tam 
jsme si hromadně pronajali A3 tiskárnu, což bylo super a vyšlo to na pár stovek na semestr. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?  
Je tu hodně klubů a organizací, určitě doporučuju se do nějakého přihlásit, poznáte nové lidi 
a užijete si kupu srandy. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, některé projekty se dělaly ve skupinách a sama jsem se angažovala i v nějakých klubech. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na koleji, ale vyměnila bych dodatečně za offcampus, když jste si našli bydlení sami, vyšlo to i 
levněji a navíc si můžete vařit (na koleji to nejde a je tam milion pravidel). 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
20 000  za semestr, takže cca 5000 za měsíc. 

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 kolej, protože je přímo v kampusu (to je asi jediná výhoda) a protože jsme si 
myslela, že je nejlevnější. Nicméně spolužáci co si našli ubytování sami leckdy našli i levnější. 
Na koleji je spousta pravidel, které musíte dodržovat,pokud chcete být přes noc pryč, musíte 
to předem nahlásit. Dostáváte černé puntíky a za 3 je vyhazov. Já měla na konci semestru 2 a 

to jsem se snažila být poslušná 😊 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Vyplnuje se v přihlášce. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Je tu menza, která je o trochu levnější než jídlo v restauracích okolo školy. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
V podstatě stejné, jen ovoce a zelenina jsou o hodně dražší. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Na začátku si pořídíte T-money kartičku, kterou si nabíjíte a můžete s ní jezdit prakticky 
všude. Do Seoulu se dá dostat asi za 40 kč, jinak ceny za jednu jízdu začínají asi na 25 kč. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Je nutné zařídit alien registration card, škola tam dělá na začátku semestru hromadný výjezd. 
Doporučuju ale zajít tam na začátku na vlastní pěst, přes školu to trvá dlouho a není potom 
moc času se podívat někam dál. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 



Ano, zubař. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Myslím, že můžete pracovat na poloviční uvazek, ale nezkoušela jsem. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Cestovat se dá úplně krásně po Koreji – na začátku stejně nikam nemůžete, protože nemáte 
hotovou alien registration card. Doporučuji si pořídit průvodce od Lonely Planet a Travel 
Bible, ušetří vám to peníze a pomůže vám to naplánovat výlety a vlastně celý pobyt. Skvělé je 
Jeju a Busan, ale i jiná místa jako Jeonju, Gwangju a samozřejmě Seoul, tam je neustále co 
objevovat. Z Koreji jsou levné letenky do Japonska a celkem i na Taiwan nebo do Číny. 
Finanční náročnost záleží na potřebách každého, já cestovala skoro zadarmo, spala přes 

Couchsurfing, Airbnb nebo booking. Můžu poslat slevové kupony 😊 Napiš přes Instagram 
mmakyy 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Škola, našetřené peníze, peníze od rodičů. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Cca 20 000 Kč (bez letenek) 

a) z toho stravování – 7000 Kč 

b) z toho ubytování – 5 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 8000 Kč 

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

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Bylo vypláceno 10 000 za měsíc, 37 000 jsem tedy dostala předem a 3 000 po odevzdání 

dokumentů. Dodatečně jsme ještě dostali navíc 3 000 za měsíc jako extra 😊 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Doporučuji zřídit platební kartu Revolut, můžete vybírat do hodnoty 200 liber měsíčně 
kdekoli na světě zadarmo a mají výhodné kurzy. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Platila jsem za kopírování a materiál, ale to je u nás stejné. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
30 



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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano, konzultovala jsem to předem s panem Košatkou. 

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

Vše probíhalo bez problémů, všichni byli maximálně vstřícní. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Uznání o studiu 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Co se týče technologií, jsou v Koreji hodně napřed, takže jsme dělali hodně zajímavých věcí 
(VR apod), ale úroveň je asi nižší než u nás. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Napopsatelný, je to skvělá zkušenost a rozhodně doporučuji každému. Je to úplně jiná 

kultura, naučíte se trochu jinak přemýšlet a také být toleratní 😊 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
Všichni byli maximálně vstřícní. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Všichni byli maximálně vstřícní. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

Všechny zkušenosti které jsem pobytem získala a také to, že si konečně můžu uvařit 😊 Na 
kolejích se vařit nedá. 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Den po dni jsem přidávala na Instagram – mmakyy – klidně piště i kvůli dotazům nebo můžu 

poslat nějaké slevy na pobyt a další tipy 😊 

 


