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Studijní pobyt v zahraničí 

Akademický rok: 2021/2022 

Začátek pobytu: 14.2.2022 

Konec pobytu: 21.6.2022 

Délka pobytu v měsících: 4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od kamarádů. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
Na stránkách pro výměnné studenty. Je tam záložka s tím, co bylo vypsané předchozí 
semestry. Byl jsem na výjezdu v průběhu pandemie, tak se podle toho nedalo moc 
orientovat, ale za standardní situace to snad k něčemu bude :D.  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Jen ty co potřebujete k přijetí na MBD dle požadavků ČVUTu. Nic extra navíc.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Přes rektorát. V mém případě s paní Boškovou. Další potřebné dokumenty jsem nahrával 
přímo do systému zahraniční univerzity. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
AJ 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán schválený studijním proděkanem (doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.).  
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

 



Je potřeba nahrát dokumenty do Mobilit. Studijní plán schválený na fakultě, Potvrzení o 
zapsání do dalšího semestru (vystaví vám to na studijním), Potvrzení o pojištění na dobu 
pobytu, Finanční dohodu (vyexportuje se z mobilit a pak jí musíte odnést na rektorát). 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Musíte se objednat a osobně zajít na korejské velvyslanectví v Praze. Mají na stránkách 
seznam dokumentů co od vás potřebují – většinu vám dodá naše škola, nebo korejská škola. 
Vystavení trvá přesně 3 týdny.  
Žádat se dá i online, s tím ale nemám zkušenost.  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Pojištění jsem měl AXA Komfort ( za 6000 kč). Doporučil bych ale pojištění s větším krytím. 
Pokud máte krytí alespoň 1mil USD, tak si můžete vyjednat výjimku z placení korejského 
pojištění (které je jinak povinné). 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Teoreticky ne, ale bez očkování na COVID, bych asi nemohl nic dělat :D.  
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Cesta tam – letadlem s LOTem. Let z Prahy přes Varšavu do Soulu. Kupoval jsem asi měsíc 
před odletem za 9100 kč. Z letistě jsem byl hned odvezen do karantény – taxi bylo v ceně 
karantény.  
Cesta zpět – letadlem s Quatar Airways. Let přes Doha do Vídně. Kupoval jsem asi tři měsíce 
před odletem za 9200 kč. Na letiště už normálně metrem :D.  
 
Jelikož byl ještě COVID, ale už se vše pomalu otvíralo, a já chtěl využít léta v asii, tak jsem 
kupoval letenky zvlášť. Jinak se určitě vyplatí kupovat round trip – s dostatečným předstihem 
to bude pod 15 tisíc. 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Normálně asi jen pas. V mém případě to byl stoh papírů kvůli COVIDu. 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 
Já byl hned nahnán do COVID taxi :D. Jinak jezdí z letiště metro – 1h do centra.   
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano. Musel jsem si vybrat jiný ateliér – ten můj nesplňoval požadavky návaznosti na jiné 
předměty.  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
No kde začít :D. Jejich systém na registraci do kurzů funguje na principu first come – first 
serve. A probíhá vždy “u nich” přes den – tzn. u nás ve 3 nebo 4 ráno. Celý postup je 
vysvětlen v dokumentu, který vám pošle jejich studijní oddělení. I když se snaží všechno 
vysvětlit do detailu, tak je tam pořád dost sporných míst. Celkově ale systém funguje tak, že 
máte několik kol, kdy se snažíte přihlásit na vaše předměty a pokud se vám to i po několika 
nocích nad počítačem nepodaří, tak napíšete na jejich studijní a oni se vás pokusí někam 



upíchnout. Je to lehce debilní a zbytečně stresující, ale neslyšel jsem o nikom, komu by 
nakonec nevyhověli.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Super je předmět Art & Technology s Christianem Schweitzerem. Pokud budete mít možnost 
mít ho na ateliér, tak rozhodně jděte do toho. Jen se už asi nebudete chtít vrátit na 

stavárnu… :D.  Já měl na ateliér Maing Minjung (맹민정). Má dobrou angličtinu a pokud si 

dokážete své nápady obhájit, tak vám dovolí navrhnout cokoliv. Takže taky dobrá volba.  

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. 
Začnu způsobem výuky. Ten se neliší ve struktuře školy – v průběhu semestru jsou nějaké 
deadliny na úkoly, menší testy, prezentace a na konci je zkouška (některé předměty mají i 
midterm zkoušku). Předměty jsou buď formou přednášek, cvičení nebo ateliérů. Hlavní rozdíl 
je v tom, že škola je otevřená všemu novému. Profesoři se snaží používat nové nástroje a 
implementovat je ve výuce. Všechny podklady jsou dostupné online. V ateliéru je hromada 
3D tiskáren, můžete používat metaverse lab, profesionální střižnu… cokoliv vás napadne. 
Takže taková moderní škola, ale zase nic nepředstavitelného. Projekty jsou už z podstaty 
zajímavé, tím jak je to jiné prostředí, je ale cítit i důraz na “futureproofing” což je dělá ještě 
zajímavějšími. Hodnocení je zde určitě mírnější. Mě škola bavila a vycházel jsem se svými 
profesory dobře a dostal jsem dobré známky. Vím ale, že i ti co škole moc nedali, tak neměli 
horší známky než za C.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Někdy může být kvalita poznamenaná tím, že korejci nejsou vždy kamarádi s angličtinou. 
Mimo to je ale škola určitě kvalitnější, než ta naše. Hlavní rozdíl je to, že se vám všichni snaží 
pomoct zlepšit se v čemkoliv co vás v našem oboru zajímá. Jak jsem psal v předchozím bodu, 
nejde tak úplně o jiný školní systém, ale spíš o přístup vyučujících. Nikdo vám nehází klacky 
pod nohy a nečekejte tu zbytečné úkoly, jen proto aby byly úkoly.  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Vše bylo dostupné online ve školním systému. Kupoval jsem si jen materiály na model.  Každý 
ateliér má nějaké množství fillamentu zdarma, ale asi to nevystačí na všechny modely… 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Je tam všechno co vás napadne. Jen se to občas těžko hledá, tak se nebojte zeptat.  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Měl jsem vlastní ntb. Přímo v ateliéru erární počítače nebyly… Dají se zarezervovat pracovní 
počítače v jiných budovách. Tisk do A3 je zdarma v ateliéru. 3D tisk je zdarma jen určité 
množství (pak si můžete dokoupit vlastní fillament a tisknout jak chcete), nebo se dá tisknout 
zdarma i na jiné fakultě když tam někoho znáte :D. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Je tu organizace Hanyang Global Lions. Pořádá International fair, školní festival (to je obří 
akce – byl tam třeba i PSY), další menší akce, na které vás upozorní mailem. Dále je možné se 



zapsat do “kroužků” – já si zapsal bowling a bylo to super. Normálně je toho asi mnohem víc, 
ale kvůli COVIDu to bylo omezenější. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Všechny předměty co jsem měl byly s místními studenty a probíhaly v AJ. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Airbnb kousek od školy. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
10000 kč 

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) 
Byl to malý byt bez postele jen s futonem. Celý měl 8m2 i s koupelnou :D. Měl jsem ho celý 
pro sebe. Když jsem vyjížděl, tak byly školní koleje zavřené kvůli COVIDu, tak jsem si musel 
zařídit ubytování po vlastní ose. Škola nám doporučila pár stránek/skupin kde hledat a Airbnb 
mi z toho vyšlo jako nejbezpečnější volba. Nakonec jsme se s bytnou domluvil, že 
podepíšeme normální nájemní smlouvu a Airbnb jsem zrušil. Za normální situace bez COVIDu 
určitě najdete něco levnějšího (třeba tu kolej nebo gosiwon (고시원)).   

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Já zařizoval asi měsíc před odletem. V normální době bez COVIDu se dá najít ubytování klidně 
až na místě – aspoň si ho můžete prohlédnout, než podepíšete smlouvu… 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Velké množství školních kantýn a kaváren v kampusu univerzity. Dále je hodně studentských 
barů a restaurací u blízké stanice metra Wangsimni (왕십리). 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Potraviny v obchodě lehce dražší, ale jídlo v restauraci levnější. Korejci rádi jí společně 
v restauracích, takže když se budete chovat jako oni, tak vás to tu vyjde podobně jako 
v Praze.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Metro – jedna jízda stojí 1250 W (asi 20kč), Sdílená kola – super v okolí řeky za 1000 W. 
Pěšky se taky všude dostanete, ale město je obří, takže na delší vzdálenost spíš mhd, nebo 
kolo.  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Já musel řešit hromadu papírů ohledně COVIDu. To už snad nebudete muset. Takže asi jen 
žádost o ARC (Alien registration card – “občanka” pro nekorejce). Dá se i po vlastní ose, ale já 
jsem řešil přes školu – trvá to trochu déle, je tam malý poplatek, ale nemusíte nic řešit. Tohle 
vám ale pošlou v některém z orientačních mailů a pak můžete vyhodnotit jaká možnost se 
vám víc hodí.  

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

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 



Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Podél řeky jsou super parky kde se dá sportovat, piknikovat nebo jezdit na kole. Přímo 
v Soulu je několik “horských” hřebenů, kam se dá dojet metrem. Většina muzejí je tu zdarma, 
nebo za nějakou symbolickou částku. Systém metra sahá někdy až 100 km od Soulu, tak je 
možné navštívit hodně okolních měst pohodlně a jednoduše. Pokud máte rádi hry, tak je 
možné za pár korun zajít do PC bangu (PC방) – počítačové herny. Většina aktivit je finančně 

srovnatelná, někdy i levnější. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium, vlastní úspory, finance od rodičů. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
25000kč 

a) z toho stravování – 10000 kč 

b) z toho ubytování – 10000 kč 

c) z toho na cestování a volný čas – 5000 kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)  
40% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Většina na začátku po podepsání finanční dohody a zbytek po konci pobytu. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Doporučuji Revolut nebo Wise na každodenní placení. Pokud potřebujete hotovost, tak 
kombinace Wise a korejského účtu – dá se jednoduše založit ve škole. Korejská karta je 
potřeba k některým službám – např. Coupang (쿠팡). 

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

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)? 
Povinné. 

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? 



To co jsem měl schválené na začátku výměny mi bylo uznáno. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Žádné. Jen jsem musel vyplnit dotazník o studiu, aby mi byl vydán Transcript of Records. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Změnil se mi pohled na architektonickou odbornost. U nás bych si dovolil tvrdit, je vnímána 
jako schopnost dobře navrhnout a realizovat projekt. Za odborníka je považován ten, kdo 
rozumí tak nějak všemu ohledně domů a dokáže své znalosti poskládat a úspěšně realizovat 
stavbu. Odbornost v architektuře bych už ale spíše definoval jako schopnost subjektivně 
interpretovat problémy a svým vlastním způsobem na ně kriticky reagovat. Ne striktně 
v mezích dnešní architektonické praxe. Jelikož jsem měl možnost takto obohatit/změnit svůj 
pohled na obor, tak bych pobyt hodnotil kladně po odborné stránce.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Zde také hodnotím velmi kladně. Půl roku na druhé straně zeměkoule člověku změní pohled 
na svět a rozhodně by si to měl každý zkusit! 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Dozvěděl jsem se vše co bylo potřeba.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Většina informací byla dobře podávaná a v rámci mezí srozumitelná. Ještě je tu ale prostor 
pro zlepšování. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Normální chleba! Ten tam nenajdete :D. 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
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