
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Strojní  

TZSI  

2. ročník  

Zahraniční škola 
Země: Jižní Korea  

Seoul National University of Science and Technology   

Faculty of Automotive and Mechanical engineering   

Jméno koordinátora zahraniční školy  

E-mail koordinátora zahraniční školy  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 26.2. 2020  

Konec pobytu: 3.7. 2020  

Délka pobytu v měsících: 4 a  půl 

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

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Na webových stránkách běžně, mi byly kurzy zaslány přímo koordinátorem zahraniční 
univerzity. 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Doporučující dopis, nominace školou, transkript, test z AJ 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Přes webové stránky školy a přes koordinátora. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Pouze seznam předem uznaných předmětů. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Klasika z mobilit, zvací dopis, pojištění, předměty které budu studovat, potvrzení o zapsání 
do dalšího semestru… 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

 



Ano, bylo k tomu potřeba řada dokumentů. Tři hlavní vám pošle zahraniční škola, zbytek si 
musíte vyřídit sami, vše je vypsané na ministerstvu zahraničí. Trvá to většinou v rámci 1-3 
týdnů. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Pojištění jsem si vyřídil u své zdravotní pojišťovny, cena byla okolo 3 tisíc korun na půl roku. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne, ale tuším, že nutnost pro ubytování na kolejích bylo očkování proti tuberkulóze. 
 

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

Jel jsem limo busem z letiště, cena byla asi 3-4 tisíce wonů, což je zhruba 60-80 korun, dá se 

také jet metrem či taxíkem, doporučuji si vybrat na letišti nějakou hotovost, jelikož v centru 

jsem měl pak problém za některé věci platit kartou. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe?  Pas, prohlášení nějaké většinou které dostanete 

přímo na letišti 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Pick up nebyl kvůli COVIDu, jel jsem busem, sám. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?  
Ne, jen jsem se zbavil jednoho předmětu, všechno se mi otevřelo. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Počet kurzů je omezen, a to konkrétně na 21 kreditů, každý předmět je za 3 kredity, limit je 
tedy 7 kurzů. Možno změny je obvykle do konce prvního týdne vyučování. Zápis probíhá 
pomocí emailu s koordinátorkou. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Těžko říct, celá výuka po celý semestr probíhala online, tudíž nemohu posoudit. 

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. 
Zase, online hodiny, vesměs videa a online úkoly, takže těžko porovnat, jak to je doopravdy. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Řekl bych že kvalita je dobrá, ale požadavky menší, což na druhou stranu není špatné, 
protože na ČVUTu někdy požadují profesoři úplné zbytečnosti. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Něco přidělené, něco jsem musel koupit. 

Jaká je vybavenost kampusu? 



Kampus je vybaven skvěle, lépe, než u nás bych řekl, daleko modernější, v kampusu je 
obchod, banka, copy centrum, jídelny, posilovna, kavárna, venkovní posezení a mnoho 
dalších věcí, většina byla bohužel zavřena z důvodu COVIDu 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Těžko říct, nebyla moc potřeba ale n a kolejích i v ostatních budovách byly počítače u 
kopírek, fungovalo to v rámci samoobsluhy, někdy to byl trochu boj, jelikož to bylo 
v Korejštině. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Údajně ano a docela dost, každopádně zase, COVID… 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Nebyl, kvůli COVIDu. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na kolejích. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
6000-6500 cca 

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) 
Bylo to nejjednodušší a nejlepší k poznání ostatních studentů, koleje jsou tady více méně za 
odměnu, protože normálně se tam dostanete jen s vysokým GPA, jde v podstatě o 
jedno/dvou pokojové byty s vlastní koupelnou, záchodem, pračkou a kuchyní. Nedá se 
porovnat s českými koleji. Byl jsem na international kolejích, takže všechno bylo volné, 
každopádně na kolejích se tady nesmí pít, kouřit, být hlučný, vodit lidi co nejsou z kolejí a 
podobně. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Žádá se o to už v přihlášce na školu. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Jsou tady jídelny v kampusu, které se předplácí ze začátku, každopádně byly zavřené kvůli 
korony. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Spíše vyšší, hlavně zelenina v marketu je docela drahá. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Kolo je dobrá alternativa, každopádně nejjednodušší je metro, vzhledem k velikosti Soulu to 
z kampusu do centra zabere cca hodinu. Pešky je to docela nevýhodné. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Zajít na dormitory office 
a do banky zaplatit ubytování, to je vše. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 



Ano, asi dva týdny po příjezdu jsem si na dvakrát vykloubil prst na ruce, takže vypadal asi jako 
písmeno Z, zašel jsem do školní ošetřovny, jelikož mě v nemocnici nechtěli přijmout, škola 
mě odvezla na nějakou kliniku, kde jsem ani nemusel čekat a vyřídilo se to, akorát jsem 
nepochodil s pojistkou, takže jsem musel zaplatit asi 4 tisíce, nechat si vystavit dokumenty a 
následně si to nechat proplatit. Počítejte s tím ale, že budete dokumenty potřebovat v AJ a 
Korejci to moc rádi nemají, takže za překlad si zaplatíte asi 500korun. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, vím že pár lidí doučovalo angličtinu, tuším že na studentské vízum je možno 
odpracovat takhle 20-40 hodin měsíčně??? Ale nejsem si jist. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
V Soulu je hodně možností zábavy, sport jsem měl v kampusu v posilovně a na atletickém 
hřišti, výlety jsem řešil podle situace, jelikož to bylo složitější kvůli COVIDu, každopádně 
pokud vás omrzí Soul, určitě doporučuji zajet si do Busanu, Na Jeju island a podobně. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Rodinných a školních. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Zhruba 25-30 tisíc korun, nutno ale podotknout, že jsem si dost užíval nočního života a 
celkově, jelikož nebylo co dělat vzhledem k tomu že škola byla online, jinak by to asi bylo 
levnější, také jsem musel jíst téměř pořád v restauracích, takže se to prodražilo. 

a) z toho stravování 30% 

b) z toho ubytování 20% 

c) z toho na cestování a volný čas 50% 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Asi 30-35% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Na účet asi dva dny před odletem. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Já si účet založit musel a určitě se to hodí, ale není to nutnost. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Za kartu 20 000krw 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
15 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechno. 



Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
4 povinné a jeden volitelný 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano, myslím že je to podmínka. 

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

Je třeba si domluvit osobní schůzku s proděkanem většinou, nebo je to aspoň takhle 
nejjednodušší a donést mu formulář na uznání předmětů, nic složitého. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Nic jsem neodevzdával. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Odborný přínos asi ani tak nebyl, vzhledem ke stylu výuky v průběhu COVIDu. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Určitě značný, ať už se jedná o naučení se jazyka, či samostatnosti. Člověk si také uvědomí 
spoustu věcí které by si normálně neuvědomil. Samozřejmě také styk s úplně jinou kulturou. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Dostatečné 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Tak za C 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Jednoznačně! 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Osobní růst, člověk více méně dospěje určitým způsobem. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ztráta kreditní karty, Krádež telefonu, Zlomený prst na ruce….Ale nic co by se nedalo 
zvládnout :D 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Instagram: adam_skrobanek 

 


