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 Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě 

či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní 

příležitosti, tipy na výlety) 
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 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

Text zprávy: 
 

 Získala jsem stipendium na jazykový studijní pobyt v Jižní Koreji v rámci programu 

ASEM-DUO, který funguje na základě mezinárodní smlouvy, ve dnech 31. 7. – 24. 8. 

2017. Studijní pobyt jsem absolvovala na jihokorejské universitě Konkuk University 

v hlavním městě Seoulu. Na studijní pobyt jsem se přihlásila kvůli mému zájmu o 

korejskou kulturu a také protože korejštinu sama několik let studuji. Studijní pobyt byl 

zaměřený právě na zlepšení se v korejském jazyce (pro případné úplné začátečníky 

naučení se jeho základů) a zároveň na přiblížení samotné korejského života a jeho tradic 

díky několika lekcím kultury. 

 Po obdržení oznámení o přijetí jsem musela vyplnit několik dokumentů (souhlas 

s rozhodnutím o přijetí, kopie letenek, kopie pasu atd.) pro mojí hostitelskou universitu, 

která následně sama vyřídila všechno potřebné s cizineckou policií. Od university jsem 

zároveň dostala vcelku detailní popis celého kurzu, včetně dat veškerých akcí, potřebné 

učebnice, kde se dá koupit jaké jídlo, kolik dostaneme peněz atd.  Protože se jednalo o 

pobyt kratší než 90 dní, nebylo potřeba vízum. Letenky mě celkem stály 21 000 korun, 

doporučuji si koupit letenky co nejrychleji, protože do vzdálenějších destinací se cena 

opravdu měnila z hodiny na hodinu. Dále jsem si koupila cestovní pojištění a vyměnila 

dostatečné množství peněz na eura. 

 Po příletu do Seoulu jsem si vyměnila eura na jihokorejské wony a koupila si 

jihokorejskou kartu T-Money card, která slouží především k platbě hromadné dopravy, lze 

s ní však platit nepřeberné množství dalších věcí a služeb. Kartu lze koupit v každé 

samoobsluze nebo trafice, kde ji lze také okamžitě nabít. Nabít ji pak můžete i 

v automatech na každé stanici metra. Hromadná doprava nebyla placená ze stipendia. 

Z letiště se pak do samotného města dá jet taxíkem, speciálním letištním autobusem nebo 

metrem. 

 Vybrala jsem si nejlevnější variantu, a to jízdu metrem, a po hodině a půl jsem 

dorazila na samotný kampus university. Tam jsem měla sraz se slečnou ze zahraničního 

oddělení, která mi předala kartu k mému pokoji na koleji, na kterou mě poté i dovedla, a 

domluvila si se mnou schůzku ohledně financí na stravování. 

 Ubytování bylo zahrnuto ve stipendiu. Kolej byla čistá, měla vlastní koutek 

s mikrovlnnými troubami, kde se daly případně ohřát oblíbené korejské polotovary, a 

velkou prádelnu s pračkami a sušičkami na drobné a žehlicím prknem s žehličkou. 

Budova byla stále hlídaná a bez karty od pokoje se do ní nedalo dostat. Zároveň zde byla 

večerka od 1:00 do 5:00. V této době se do budovy nedalo dostat vůbec, a pokud byste 

byli na pobytu na celý semestr, v případě nepříchodu před večerkou byste dostali trestné 

body. Pokoj jako takový byl velmi malý pro dvě osoby. Obě jsme měli vlastní stůl, židli a 

postel s vysouvacími šuplíky. Dále byla v pokoji velká skříň, malá lednička, vlastní 

koupelna se sprchou a záchodem, klimatizace a wifi pouze pro náš pokoj. Od pondělí do 

pátku nám každý den přinesli balenou vodu, mýdlo, toaletní papír a nové ručníky. V pátek 

nám přinesli větší množství i na víkend. Za celý pobyt se však v pokoji neluxovalo ani 



nevytíralo a nedostali jsme nové ložní prádlo. Ubytování bylo dobré, krom dvou švábů, 

kteří k nám během našeho pobytu zavítali. To ale přisuzuji tomu, že hned vedle našeho 

pokoje byla místnost s velkým košem na odpad a většina studentů zde po večeři 

neudržovala pořádek (místnost se však každý den před polednem uklízela). 

 Peníze na stravování také zajišťovala universita. Na začátku pobytu mi byl založen 

účet v korejské bance, kam mi zhruba po týdnu a půl (do této doby jsem si musela jídlo 

platit ze svého) přišly peníze na celý pobyt, 15 000 wonů na den. Protože jsem neměla 

studentské vízum, účet byl bez kreditní karty, ale peníze jsem si mohla z účtu vybrat 

všechny najednou a ihned ho uzavřít, takže jsem se návštěvou banky dále nemusela 

zabývat. Na samotném kampusu bylo hned několik jídelen, kde se dala koupit snídaně, 

oběd i večeře v rozmezí 3 000 - 5 000 wonů. Zároveň zde byly dvě samoobsluhy a několik 

kaváren. 

 Jazykový kurz jako takový byl dobrý, učitelé byli rodilý mluvčí, příjemní a uměli 

dobře učit, velmi se nám věnovali a hodně nás vedli k tomu, abychom spolu mluvili 

všichni pouze korejsky. Umím si ale představit, že pro úplného začátečníka právě proto 

mohla být výuka někdy náročná, protože učitelé ani spolužáci anglicky neuměli. První den 

jsme absolvovali rozřazovací test a následně dostali seznam učebnic, které si musíme 

koupit. Učebnice nejsou zahrnuté ve stipendiu. Hodiny probíhali každý den od 9:00 do 

12:50, vždy 50 minut hodina a 10 minut přestávka. Na konci pobytu jsme absolvovali test 

čtení, psaní, poslechu a konverzace, ze kterého bylo pro uznání stipendia nutné získat 

dobré skóre.  

 Odpoledne a víkendy jsme měli buď volné, nebo jsme absolvovali lekce kultury. Těch 

bylo celkem 5 a zahrnovaly lekci vaření, výlet do muzea, lekci taekwonda, návštěvu 

paláce v tradičním oblečení a tradiční korejské divadlo. Zároveň jsme jeden den 

absolvovali celodenní výlet do tradičního historického korejského městečka. Jednou do 

týdne jsme také měli takzvanou language exchange, kde jsme byli rozděleni do skupiny a 

byl nám přiřazen Korejec/Korejka, který si s námi měl 2-3 hodiny povídat a následně se 

s námi jako se skupinou minimálně jednou v týdnu sejít a jít s námi kam jsme se chtěli 

podívat.  Universita je blízko řeky Han a její okolí je velmi rušné, proto je zde mnoho 

možností pro využití volného času. Zároveň je přímo na metru a je velmi blízko centra a 

důležitých zajímavých míst. 

 Jediný problém, se kterým jsem se za celý pobyt setkala, bylo to, že Korejci skoro 

vůbec neumí anglicky, a to ani zaměstnanci samotné university (např. koordinátorka 

programu), a tak je v některých situacích velmi těžké se s nimi domluvit. Například 

v našem plánu bylo napsáno, že máme jít na tu a tu lekci v jedno datum, ale učitelé nám 

pak sdělili, že studenti na 3 týdny na ni jít jindy. Když jsme ale jako studenti na 3 týdny 

přišli na místo srazu, bylo nám sděleno, že jsme měli přijít v den, který je na našem plánu. 

Korejci jsou ale naštěstí velmi slušní, a pokud se stane něco takového, berou to jako svoji 

chybu a mohli jsme tedy danou lekci absolvovat, i když jsme měli přijít úplně jindy. 

 Celkově bych program ohodnotila velmi dobře. Doporučila bych ho všem, kteří se 

chtějí naučit/zlepšit v korejštině a zároveň se podívat do Seoulu, případně jiných destinací 

(sama jsem o víkendu navštívila Busan). Zlepšila se mi především rychlost čtení a 

konverzace. Kurz však není pouze výlet a ten, kdo se o korejštinu nezajímá, by mohl mít 

problém s výukou a následně i závěrečným testem.  

 

 

  

  

  


