
Závěrečná zpráva 
z pobytu na Soongsil University 2019 

1) Osobní údaje 
Jméno, příjmení: Martin Konvička 
Email: martin.konvicka@uhk.cz 
Obor, ročník: Aplikovaní informatika, 1. ročník 
Délka pobytu: cca 4 měsíce 
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 
Kontaktní osoba: Monika Hebková 
Přijímající VŠ: Soongsil University 
Kontaktní osoba: Serena Park, Olivia Lee 

2) Příprava pobytu 

Přihláška na Soongsil 

Po úspěšném výběrovém řízení na Hradecké univerzitě jsem prostřednictvím paní 
Moniky Hebkové obdržel přihlašovací dokumenty pro exchange studenty včetně 
podrobného postupu jak při přihlašování postupovat. Přihlašovací proces se sestává 
se 3 fází. V první fázi je nutné se přihlásit pomocí webového formuláře. Ve druhé fázi 
je nutné odeslat vyplněné pdf dokumenty: Application Form(With a current Photo 
attached), Housing Application Form, Office Academic Transcript, Statement of 

Purpose, Copy of Identity page of Passport, Passport‐sized photos (JPG file). To je 

třeba učinit do 15. listopadu. Ve třetí fázi je třeba odeslat: Arrival Information Form, 
Medical Certificate (potvrzený od praktického lékaře), Health Insurance Application 
Form (With an insurance certificate copy). To je třeba učinit nejpozději do 2. února. 
S vyplňováním dokumentů jsem neměl problémy. 

Vízum 

Pro sjednání víza je potřeba vzít potřebné dokumenty včetně poplatku za vízum na 
Korejské velvyslanectví v Praze s dostatečným předstihem. Maximální doba na 
vyřízení je 3 týdny, já měl však vízum vyřízené za 3 dny. 

Očkování 

S očkováním doporučuji začít co nejdříve. Já jsem si první konzultaci domluvil 18. 
října ve Fakultní Nemocnici Hradec Králové na oddělení cestovní medicíny. Po 
prvotních konzultacích mi bylo doporučeno podstoupit očkování proti klíšťové 
encefalitidě (898,- Kč) žluté zimnici (2 109,- Kč) a meningitidě (1 251,- Kč). Očkování 
probíhalo zhruba ve třítýdenních cyklech, podmínkou je, aby očkovaná osoba byla 
zdravá. Celková cena očkování byla 4 258,- Kč, z čehož mi moje zdravotní 
pojišťovna uhradila celkem 2 000,- Kč, protože jsem si očkování rozdělil do dvou 
kalendářních let. V každém roce může proplatit max. 1 000,- Kč. 

Cestovní pojištění 

Soongsil vyžaduje od všech výměnných studentů pojištění léčebných výloh se 
směrnicemi, které se neshodují se směrnicemi od Univerzity Hradec Králové. Po 



domluvě však přistoupili na stejné podmínky a tak jsem si pojištění pořídil u 
pojišťovací společnosti  ERV Evropská pojišťovna, kterou doporučuje Univerzita 
Hradec Králové. Jednalo se pojištění Sbaleno S batohem do 28 let se spoluúčastí, 
které stálo 2 850.- Kč. 

Letenka 

Letenku jsem si zakoupil s dostatečným předstihem už 3. Ledna s odletem 27. února 
u společnosti Korean Air. Za přímý let do Jižní Koreje (Incheon) a zpět jsem zaplatil 
19 408 Kč. 

3) Studium na přijímací škole 
Pro splnění Learing Agreementu je třeba splnit alespoň 3 předměty. Pokud však 
chcete poznat vzdělávací systém a získat cenné zkušenosti, doporučuji si zapsat 
více než 3. V průběhu přihlašování na Soongsil (před příjezdem do Jižní Koreje) vás 
kontaktuje váš buddy ze SISO organizace, jejíž členové mají na starost zahraniční 
studenty. Váš buddy vás nejen provede zápisem a výběrem předmětů, ale bude vám 
i komunikovat všechny důležité zprávy v průběhu semestru přes KakaoTalk. Za jeden 
semestr je možné získat maximálně 19 kreditů a tak jsem si zapsal 6 následujících 
předmětů: 

1. Software Engineering 

Tento předmět byl vedený profesorem Soo DongKimem. Přednášky byly dvakrát 
týdně a většina z nich začala malým kvízem z předešlé látky. Kromě toho se psaly 2 
testy (Midterm a final) a celkově asi 6 domácích úkolů. Obsahově by se předmět dal 
přirovnat k Úvodu do objektového modelování s tím, že se probíraly i témata 
související s managementem softwarového projektu a testování. Profesor hovořil 
plynule anglicky a během svých přednášek se snažil motivovat studenty. 

2. Essential Listening and Speaking Skills 

Tento předmět rovněž probíhal 2x týdně a byl veden rodilým mluvčím (prof. James 
Rawson). Kurz byl zaměřen na techniky efektivní komunikace a poslechu. Během 
přednášek profesor přednášel na předem určené téma, na což následovalo praktické 
cvičení příp. diskuze. Kromě dvou testů a občasných domácích úkolů byla klíčová 
docházka, která podle profesora Rawsona byla jedním z hlavních důvodů neúspěchů. 

3. Introduction to Korean Language 

Tento předmět probíhal ve večerních hodinách (cca od 19 do 21 hodin) a byl vedený 
milou profesorkou Won. Ke studiu bylo potřeba si zakoupit Soongsilské učebnice 
(textbook a workbook) z pyramidy na kampusu (cca 30 000 KRW). Každá přednáška 
sestávala z vysvětlovací a procvičovací části, kde budete procvičovat dané téma 
s ostatními studenty. Kromě midtermu se na konci semestru konal i final exam, který 
byl jako jediný ústní formou. 

4. Korean Arts & Culture 

Toto byl jediný předmět s převážnou většinou zahraničních studentů. Byl veden 
profesorkou Youngsook Song s trošku horší angličtinou. Prvotní přednášky byly 
přednášeny paní profesorkou o historii Koreje a dalších témat souvisejících 
s Korejskou kulturou (hudba, oblečení, obrazy, …). V druhé polovině následovaly 
prezentace skupin (do kterých jsme byli rozděleni na začátku semestru) na přidělené 



téma a individuální prezentace, ve kterých jsme srovnávali rozdíly vybrané kultury 
mezi Korejí a domácí zemí. 
 

5. Computer Graphics 

Tento kurz byl veden profesorkou Junghyun Byun. Přednášky byly v korejštině, 
nicméně slajdy a doporučená literatura byla v angličtině. Hlavní náplní přednášek byl 
vizualizační řetězec a další vizualizační techniky. V průběhu semestru budete plnit 
programovací úlohy (C++, OpenGL) související s počítačovou grafikou. Dva hlavní 
testy (midterm a final) měly původně být v korejštině, po domluvě s vyučující se však 
nakonec psaly v angličtině. 

6. Seminar in Self-directed Learning Research and Development 

Tento kurz patřil k mým nejoblíbenějším, zároveň však i časově nejnáročnějším. 
Během přednášek se probíraly techniky efektivního studia. Profesor Seong WooChoi  
byl velmi příjemný a kamarádský ke všem, především však, k zahraničním studentům. 
Každý týden se konala jedna „on site“ přednáška a jedna on-line přednáška. Po 
každé online přednášce bylo nutné napsat Reflection note popisující co jsme se na 
online přednášce naučili příp. jiné dojmy. Ke konci semestru se psal jeden velký open 
books test z celého učiva. Final test spočíval v odevzdání závěrečné zprávy z 
individuálního projektu, na kterém jsme pracovali od čtvrtého týdne semestru. 
Předmět mohu vřele doporučit komukoliv. 

4) Ubytování, strava, doprava, ostatní 

Ubytování 

Byl jsem ubytován v Residence Hall, která se nachází přímo v kampusu. Ubytování 
vyšlo přibližně na 20 000 Kč za celou dobu pobytu a bylo nutné zaplatit v hotovosti. 
Cena zahrnovala elektřinu, vodu a internetové připojení. Bydlel jsem na 
dvoulůžkovém pokoji, kde jsem měl kromě postele k dispozici pracovní stůl s židlí a 
skříň na uložení osobních věcí. V každém pokoji byla klimatizace, která byla 
především ke konci pobytu nezbytná. Vstup do Residence byl v průběhu semestru 
volný od 6 do 24 hodin. V nočních hodinách od 24 hodin do 6 hodin byla hlavní brána 
uzavřena a dostat se dovnitř bylo možné pouze zadním vchodem po zápisu na 
černou listinu. 
 

Strava 

Na kampusu se nachází nespočet jídelen, ve kterých se dá pohodlně stravovat. Já 
jsem využíval především pobytovou jídelnu, která poskytuje snídaně, obědy i večeře 
v předepsaných časových intervalech a ve které jedno jídlo přijde na 4 000 KRW (cca 
4 dolary). Kromě jídelen na kampusu se lze stravovat i ve velkém množství 
restaurací, které se nacházejí naproti kampusu (přes ulici). Kromě toho se přímo na 
ubytovně nachází convenience store, který je otevřený nonstop a ve kterém lze 
zakoupit omezené množství jednodušších jídel. Obyčejnou vodu je možné načepovat 
z čerpadel hojně rozmístěných po celém kampusu. Většina jídel je zde pálivých, na 
což se však dá rychle zvyknout. 
 



Doprava 

Pro cestování je nutné si pořídit TMoney kartu (v kterémkoli convenience store) a 
nabít ji kreditem (přijímají pouze hotovost). Kartu je možné využít pro cestování 
autobusem nebo metrem, což je preferovaný způsob. Jedna cesta stojí většinou 
okolo 1 250 KRW. Metro je zde velmi spolehlivé a klimatizované, a pro orientaci 
doporučuji stáhnout mobilní aplikaci Kakao subway případně Naver maps.  
Pro individuální cestování je nezbytné pořídit si mobilní internet společně s korejskou 
SIM kartou. Já jsem si pořídil svoji kartu v budově pro studenty asi za 30 000 KWR (2 
GB), což mi vystačilo na celou dobu pobytu. Měsíčně je však třeba obnovovat kredit 
pro volání a SMS (minimálně 10 000 KRW). 
 

Ostatní 

V prostorách kampusu je k dispozici internetové připojení. V centrální knihovně je 
možné zapůjčení knih po dobu 3 týdnů.  

3) Celkové hodnocení 

Finanční aspekt 

Studium v Jižní Koreji není úplně nejlevnější záležitostí a bez příspěvku mateřské 
fakulty by to nebylo vůbec jednoduché. Pobyt je nutné plánovat dopředu, 
nezapomenout na nezbytné očkování a vízum, které je pro studenty limitováno šesti 
měsíci. 
 
Rekapitulace nákladů: 
 
Očkování …………….……………………4 258,- Kč 
Vízum ……………………………………. 1 500,- Kč 
Pojištění ……………………………….… 2 850,- Kč 
Letenka ……………………………….…19 408,- Kč 
Ubytování ………………………………. 20 000,- Kč 
SIM karta (mobilní internet) …….….……1 151,- Kč 
Učebnice ……………………….…………1 000,- Kč 
Jedna jízdenka ………………………….……25,- Kč  
Jídlo ………………………….……         cca- 300 Kč/den, tj. cca 36 000 Kč/ pobyt 
 
Další aktivity ani nepočítám, čtyřměsíční studium v Jižní Koreji tedy vyjde přibližně na 
100 000,- Kč. Díky významnému přispění mateřské fakulty ve výši 76 000,- Kč se 
však dá zvládnout. 
 

Celkové hodnocení pobytu 

 
Pobyt v Jižní Koreji byl pro mě velkou zkušeností, na kterou určitě jen tak 
nezapomenu. Jižní Korea je krásná země s nádhernou architekturou. Měl jsem 
možnost potkat spoustu zajímavých lidí a navštívit spoustu zajímavých míst. Studijní 
pobyt bych doporučil každému studentovi toužícímu po dobrodružství v poměrně 
bezpečné oblasti. 


