
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta Stavební  

Obor studia: Management a ekonomika ve stavebnictví  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 4. ročník  

Zahraniční škola 
Země: Jižní Korea   

Název zahraniční školy: Ajou University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Business  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Christina Gong  

E-mail koordinátora zahraniční školy: incoming@ajou.ac.kr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://mportal.ajou.ac.kr/main.do  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: 16.2.2021  

Konec pobytu: 7.7. 2021  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Od kolegů z fakulty informačních technologií 
  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/english-course.do  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Potvrzení od doktora, že jsme neprodělali TBC + rentgen plic. Žádné speciální dokumenty ze 
strany Ajou University nebyly potřeba. Stačilo splnit podmínky výběru na ČVUT, tj. Projít 
testem z anglického jazyka a pohovorem.  
  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Online pomocí emailu z koordinátorem zahraniční Univerzity 
  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Studoval jsem v Anglickém jazyce. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Žádné 
 

 

https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/english-course.do


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Zvací dopis, Pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí, Potvrzení o zapsání do následujícího 
semestru 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, Bylo nutné si o něj zažádat s třítýdenním předstihem. Musel jsem mít koupenou 
zpáteční letenku, vytištěnou a jít na Korejskou ambasádu osobně. Při čekání jsem (jako při 
každém podání víz) musel mít s sebou pas, který si ambasáda po dobu tří týdnů nechala, 
fotku na víza, pak dále 60 USD v hotovosti a výpis účtu s určitou minimální částkou 
v anglickém jazyce a Rezervaci ubytování, tj. dokument z kolejí Ajou University, potvrzení o 
studiu, Zvací dopis, dohoda mezi univerzitami, Kopie osvědčení korporace 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Využil jsem zdravotního pojištění UNIQA prostřednictvím ISIC, nicméně nebylo dostačující 
pro Korejskou vládu, tudíž jsme museli platit měsíčně dalších 40 000 KRW (700 korun) 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
NE 

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

Doprava probíhala letecká, cena zpátečních letenek okolo 15 000 Kč,- Qatar Airways 

s přestupem v Dohá, Tento rok má Qatar Airways službu bezplatné změny či zrušení letenky 

(v případě zrušení vrátí peníze).  

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Z důvodu COVID-19 jsme byli nuceni být prvních 14 dní v karanténě, tj. ihned po příletu nám 

byl objednán taxi a dovezen na koleje určené pro izolaci studentů. Následující den jsme jeli 

na první test a za 14 dní znovu. Poté jsme mohli opustit izolační zařízení. Cena izolačního 

zařízení byla okolo 21 000 Kč,- 

  



 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Studijní plán z pohledu zahraniční univerzity nebyl. Jediné, co bylo nutné splnit, byl počet 
kreditů, který činil 15 kreditů. 
  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrace kurzů byla 9.2. a 10.2. přes stránky Ajou University. Omezení pro výběr není, 
nicméně kurzy lze změnit nejpozději do konce prvního týdne od začátku semestru.   
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Business Ethics, Basic Korean, Business Softwares  

 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nebyla z důvodu situace COVID-19. 
  
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Na Ajou University jsou dvě zkoušková období za semestr. Některé předměty zkoušky nemají 
na úkor semestrálních projektů. Práce se studenty byla online kvůli covid-19 a byla tomu 
adekvátně přizpůsobena a připravena, tj. většina předmětů byla interaktivní formou. Některé 
naopak byly ryze online, tj. do určitě chvíle se student musel podívat na videa, kde vyučující 
vysvětlují látku. Pokud to daný student do určitého termínu nestihl, nebyla mu zapsána 
klasifikace z dané hodiny. Zkoušky měly pevně daný termín, tj. někdy se mohlo stát, že jsme 
měli i tři zkoušky za den. Celkově hodnocení práce studentů bylo adekvátní studentským 
projektům a zkouškám. Oproti ČVUT nebylo (až na korejštinu) ústní zkoušení a tudíž si 
student nemohl zlepšit nebo zhoršit známku při dozkoušení. 
  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita výuky je srovnatelná s výukou ČVUT.  
  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Pomocí prezentací, které (do určitého data) volně ke stažení na stránkách Ajou University, 
respektive portálu Ajou Blackboard (Ajou BB) 
  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Korejské kampusy (podle mého uvážení) se snaží kopírovat především kampusy Amerických 
škol. Uprostřed je velký park, knihovna, čtyři jídelny, na každé koleji tělocvična. V porovnání 
s kampusem ČVUT mají koleje v areálu Kampusu, na rozdíl od naší univerzity, která má koleje 
na Strahově. 
  



Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Potřeba vlastního notebooku byla nutná. 3 minuty od kampusu byla nonstop možnost 
tisknutí, jinak tisknout se dalo na každé koleji, internet měl každý pokoj zařízený pro sebe 
s podporou 5G. 
  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, pořádá, bohužel tento semestr byly tyto akce čistě online. 
  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, byl, ale více zapojen jsem byl s ostatními mezinárodními studenty. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Bydlel jsem na kolejích Hwahong Dormitory. 
  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
12 000 Korun za celý semestr, ale Ajou University nám dala na ubytování 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) 
Byla možnost dvou kolejí. Levnější Hwahong a dražší International Dorms. Já zvolil Hwahong 
z toho důvodu, že jsem chtěl žít se spolubydlícím a při přihlašování nám bylo oznámeno, že 
na International dorms nebudeme moci mít spolubydlícího. Nakonec tuto variantu změnili 
v průběhu semestru, nicméně jsem zůstal na hůře vybavených Hwahong dormitory z důvodu 
dobrého spolubydlícího. 
  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Ubytování jsme si zařizovali měsíc a půl s předstihem pomocí mailové adresy, kterou nám 
poslala Ajou University.  
  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu byly tři jídelny, které měli dobré jídlo jak ze západních kultur (saláty, hamburgery, 
…) tak i nabídku tradičních jídel (Bimbap, Bibimbap, Ramyen,…). Ceny v menzách byli cca 80% 
ceny, za kterou bylo možné pořídit jídlo v restauracích, studenti měli stejné ceny jako učitelé. 
   
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Ovoce a zelenina jsou oproti česku o hodně dražší (např. jablko stálo 70 korun), maso bylo 
v supermarketech také velice drahé, jelikož se jednalo převážné o import. Jídla v restauracích 
měla srovnatelnou cenu s jídly v ČR (průměrná cena byla okolo 150-170 korun). Rýže, 
luštěniny, listová zelenina či instantní jídla byla cca o 20% levnější než v ČR.  



Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Pomocí MHD se dalo dostat až do centra Seoulu (hodina a půl cesty) za přibližně 50 korun, 
kola a elektrokoloběžky zde bylo možné zapůjčit, ale byla velice drahá, 80 korun za půjčení a 
dalších 10 korun za každou minutu. 
  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Na letišti je třeba projít třemi kontrolami, kde Vám nejdříve kontrolují negativní COVID-19 
test, poté Vám do telefonu nainstalují sledovací aplikaci, a nakonec Vám kontrolují víza. Celý 
proces trvá okolo dvou a půl hodin. Následně v ubytovacím centru Musíte vyplnit formulář, 
že pokaždé, kdy budete pociťovat symptomy koronaviru, musíte neprodleně kontaktovat 
personál. Po opuštění karanténního zařízení se vyplňuje pouze zapsání na koleje. 
  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Pouze absolvování dvou PCR testů na COVID-19. 
  
Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 
  
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, nepracoval jsem. 
  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Z důvodu koronavirových omezení se mohlo všude sportovat či chodit pouze v roušce, tudíž 
to časem člověka odradilo. Posilovna byla v prostorech koleje, jinak se daly navštívit Korejské 
pamětihodnosti, např. Grand Palace, kde vstup byl 39 korun do celého areálu. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Pobyt jsme měli v rámci stipendia hrazený od Ajou University 
  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Okolo 20 000.  
a)z toho stravování 
12 000  
b) z toho ubytování 
0 Kč,- 

c) z toho na cestování a volný čas 
8 000 
  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Ze 100% 
 
  



Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium bylo vyplaceno před odjezdem v rámci bilaterální dohody. Stipendium bylo 
vyplaceno formou poslání na účet 
  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Používal jsem zahraniční banku Revolut, která nemá poplatky pro platby v zahraničí. 
  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Platili jsme zdravotní pojištění, kopírování stálo 0,5 koruny za stránku. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Získal jsem na na zahraniční škole celkem 15 kreditů, z uznávaných předmětů jsem měl na 
ČVUT 23 kreditů. 
  
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny. 
  
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Financial Management – Financování, Investování, Kontrakty 
Operations Management – Projekt PŘS 
Business Softwares – Základy inovativního podnikání 
Business Ethics – Individuální podnikání 
  
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? 

Je třeba nejdříve před odjezdem mít podepsaný Srovnávací arch pro studium v zahraničí 
proděkanem fakulty. Po příjezdu je třeba vyplnit a nechat si opět podepsat proděkanem 
Žádost o uznání předmětů na zahraniční univerzitě. Panu proděkanovi je třeba poslat také 
Transkript ze zahraniční univerzity.  
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Zvací dopis, Pojištění na celoudobu pobytu v zahraničí, Studijní plán před výjezdem, Doklad o 
uznání studia v zahraničí, Transkript ze zahraniční univerzity, Potvrzení doby studia, Potvrzení 
o zapsání do následujícího semestru. 

  



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Látka probraná na Ajou University byla vhodně podaná v závislosti na online výuce. Rozsah látky byl 
adekvátní a určitě mi pomohl v mém oboru Management ve stavebnictví. Zajímavý byl pohled 
z hlediska kompletní online výuky, tj. zadání projektu a vypracování bez jakýkoliv konzultací, tudíž 
člověk do poslední chvíle nevěděl, zda daný předmět udělal či nikoliv. Všechny předměty byly 
systematicky dobře zvoleny a někdy možná lehce vadila jazyková bariéra z toho důvodu, že občas 
(velice zřídka kdy) učitel neuměl přesně vyjádřit látku v anglickém jazyce. Jinak hodnotím odborný 
přínos studijního pobytu velice kladně.  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Z osobního hlediska byl pobyt nadmíru zajímavý. Bylo hezké vidět jak korejská vláda má 
koronavirovou situaci velice kvalitně zvládnutou a jejich nařízení dávali smysl. Co se týče kulturního 
obohacení, jsem rád, že žiji v Evropě, respektive v České republice. Tamější hlavně mladší tráví 95% 
svého volného času na sociálních sítích nebo sledováním videí o lidech, kteří jedí jídlo. V tomto mě 
Korejská kultura zklamala, nebo spíše překvapila. Jinak celkově mi pobyt otevřel oči, zdokonalil mé 
jazykové a komunikační schopnosti a přesvědčil, že i v době tak těžké jako je globální pandemie může 
člověk žít relativně normální život s minimem opatření.   

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
Informace byly vždy velice dobře předány a paní Bošková je člověk na správném místě. Podpora ze 
strany Univerzity ČVUT byla vždy velice dobře odvedena a nemám ji co vytknout.   
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
I informace ze zahraniční univerzity byly vždy velice rychle předány a zaměstnanci studijního oddělení 
se nám snažili vždy maximálně vyjít vstříc. Preferovali vždy online komunikaci, což z hlediska 
pandemie hodnotím velice kladně.   
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano.   
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Velice štědré stipendium ze strany ČVUT. Dále komunikaci a vstřícnost jak naší, tak zahraniční 
univerzity. Také jsem ocenil domluvu mezi kantory a studenty, kde kantoři byli vždy maximálně 
ochotni nám s danou látkou pomoci a bylo vidět, že je práce na výuce nových graduovaných lidí 
naplňuje.  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
https://photos.app.goo.gl/YLYGHLtLatKX5bkEA  

https://photos.app.goo.gl/YLYGHLtLatKX5bkEA

