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Text zprávy: 
V roce 2017 jsem získala stipendium na letní zahraniční školu v rámci programu 

ASEM-DUO. V Jižní Koreji jsem strávila necelý měsíc na Konkuk University, která se 

nachází v hlavním městě, Seoulu. Každý všední den jsem měla 4 hodiny lekcí korejštiny. 

Kromě toho jsme se také mohli účastnit hodin korejské kultury, během kterých jsme 

navštívily různá zajímavá místa a vyzkoušeli si tradiční aktivity, jako například 

taekwondo nebo vaření korejského jídla. Také jsme měli jeden celodenní výlet mimo 

Seoul. 

Oznámení o přijetí se letos o pár dní opozdila, ale nakonec mi pozitivní email přeci jen 

přišel. Ovšem musela jsem do 5 dní vyřídit veškeré papírování. Což znamenalo sehnat co 

nejlevnější letenky, vyplnit přihlášku do školy a podepsat prohlášení. Zpáteční letenka se 

takhle na poslední chvíli v létě pohybuje okolo 25 tisíc korun. Pokud se žádostí také 

odevzdáte Návrh na vyslání podepsaný Vaší domovskou univerzitou, měly by Vám být 

letenky proplaceny. Vízum jsem naštestí řešit nemusela, jelikož do 90 dní pobytu není 

třeba. Cestovní pojištění si musí každý sjednat sám, já jsem zvolila ISIC pojištění, které se 

pohybuje zhruba okolo 300 korun a trvá do platnosti průkazu. Jelikož v Praze nevím o 

žádné směnárně na wony, vzala jsem si s sebou eura a kreditní kartu. Na letišti jsem si 

něco málo vyměnila, ale doporučuji výhodné kurzy v Myeongdongu, kde jsem si 

vyměnila zbytek svých peněz.  

Doprava v Seoulu je vynikající. Metrem se dostanete téměř kamkoliv. Navíc používají 

takovou chytrou kartičku, T-money, na kterou si nahrajete peníze a dá se s ní cestovat 

v autobusech, metrem, a to nejen v Seoulu. Díky skvělému pokrytí veřejné wifi jsem si 

korejskou SIM kartu ani nepořizovala. Připojíte se téměř všude, dokonce i na zastávkách 

metra. Ubytování jsme měli zajištěné univerzitou na kolejích, které se nacházejí 

v kampusu. Pokoje byly po 2 lidech a každý den nám pokojské nosily čisté ručníky a 

láhev vody. Mimo to se v budově nacházela prádelna, kde jsme si za malý poplatek mohli 

vyprat, vysušit a vyžehlit prádlo. Samozřejmostí byly i mikrovlnky a nádoba s horkou a 

studenou pitnou vodou. V kampusu se nacházelo několik menších obchodů, pekárna a 

jídelny. V poledne jsme měli na výběr z několika jídel ve 2 jídelnách. Ceny byly 

maximálně 5000 wonů, což přesně odpovídalo částce, kterou nám pokrývalo stipendium. 

V okolí univerzity se navíc ještě nachází obrovské množství restaurací a stánků s jídlem. 

Jak už jsem psala výše, tak nám stipendium částečně pokrývalo náklady na jídlo. Měli 

jsme na den 15 tisíc wonů, což zhruba vycházelo na 3 jídla. Snídani jsme si většinou 

kupovaly v obchodě s potravinami, oběd jsme jedly ve školní jídelně a na večeři jsme 

chodily do města. Jediné, co mě překvapilo, byla cena ovoce, které je v Koreji tak 3 krát 

dražší než v Praze. Ale jinak si myslím, že nám peníze na jídlo stačily. Nejvíce jsme asi 

utratily za jízdné, jelikož neexistuje žádný měsíční kupon, ale každou jízdu Vám to 

odečítá peníze z T-money card. Ve výsledku se jízdné za celý pobyt pohybovalo okolo 

3000 korun. Co mě trochu překvapilo, byla cena učebnic, které jsme si museli koupit. Pro 

začátečníky stála okolo 100 korun, pro pokročilejší už ale 700. Pro vyplacení stipendia 

bylo nejdříve nutné si založit korejský účet. Zhruba v polovině pobytu jsme si teprve 



mohly vybrat tyto peníze, takže určitě doporučuji si vzít nějakou finanční rezervu s sebou. 

Osobně jsem se s žádnými finančními problémy nesetkala. Ceny mi přišly relativně 

podobné jako v Česku, možná občas vyšší.  

Cestovali jsme téměř každý den. O víkendech jsme měli volno, což bylo ideální na 

větší výlety mimo Seoul, například Nami island mohu velmi doporučit, jelikož to je snad 

nejkrásnější místo, co jsem kdy viděla. Také jsme si udělaly s kamarádkami výlet do 

Busanu, kam jsme jely vlakem zhruba 2 a půl hodiny. Miluji zábavní parky a Lotte World 

mě opravdu nezklamal. Ve všední dny jsme buď měli hodiny kultury, nebo jsme chodili 

sami po Seoulu. Za zmínku stojí určitě Myeongdong, kde jsme převážně nakupovali, a 

Hongdae, což je takové centrum pro mladé lidi. Večer v Hongdae také můžete vidět 

pouliční umělce a ulice jsou plné lidí a zábavy. S kamarády jsme chodili často do místních 

restaurací. Naprosto jsem si zamilovala bingsu, což je něco na způsob zmrzliny, popsala 

bych to jako strouhaný led s různými topingy nahoře. Velmi populární zábavou je 

karaoke, které jsme také navštívili.  

Za celou dobu jsem se naštěstí s žádnými většími problémy nesetkala. Akorát při 

orientaci po kampusu na nás Evropany asi zapomněli (nedivím se, byly jsme dohromady 

jen 3 osoby europoidní rasy), jelikož papíry s důležitými informacemi byly pouze 

korejsky, japonsky nebo čínsky. Naštestí se nás ujala jedna Japonka, která uměla trochu 

anglicky a přeložila nám to. Jelikož jsem začátečník, tak jsme měli ve třídě trochu 

jazykovou bariéru. Byla jsem v třídě plné Japonců, kteří neuměli anglicky a naše 

korejština byla na velmi nízké úrovni. Ale časem se to zlepšilo a v případech nouze nám 

pomáhal zlatý dobrý google translate.  

Celkově program hodnotím velmi pozitivně. Chtěla jsem se naučit mluvit, což se mi 

splnilo a opravdu vidím obrovský pokrok jak v gramatice, tak v komunikaci. Začala jsem 

také pracovat v korejské restauraci v Praze a velmi mě potěšilo, že lidem často rozumím a 

umím je obsloužit i v korejštině. Tento kurz mi nejen zlepšil jazykové schopnosti, ale také 

jsem se díky tomu osamostatnila a získala mnoho zkušeností. Poznala jsem lépe kulturu a 

seznámila se se zajímavými lidmi z různých zemí. Tyto prázdniny jsem si splnila jedno ze 

svých životních přání a odnesla si mnoho krásných vzpomínek. Určitě všem lidem, kteří o 

účasti uvažují, doporučuji se přihlásit a zkusit to. Akorát bych Vám poradila se naučit 

před odjezdem alespoň hangul, jelikož se na spoustě míst anglicky nedomluvíte.  



 

 



 

 
 



 


