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Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu






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)






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:
V srpnu roku 2017 jsem se účastnila letní jazykové školy na univerzitě Kyung Hee v
Soulu. Tento třítýdenní program byl hrazen organizací ASEM DUO. Výuka korejského
jazyka probíhala od pondělí do pátku každý den od 9.00 do 13.00 hodin. Výuka byla
zaměřena především na poslech a mluvení. Kromě jazykových hodin jsme absolvovali
ještě kurzy korejské kultury, které probíhaly odpoledne – jednalo se celkem o čtyři lekce
(korejské hry, korejské zvyky, seriály a populární hudba). V rámci programu jsme se
účastnili dvou celodenních výletů po Soulu a okolí.
Před odjezdem je třeba vyřídit velké množství formalit, takže radím začít vše řešit
s předstihem. Po oznámení, že jste byli vybráni, máte pouze pět dní na vyplnění
elektronické přihlášky, podepsání prohlášení a zakoupení letenky. Ceny letenek se velice
liší v závislosti na datu a letecké společnosti. Zpáteční letenka - přímý let s ČSA nebo
Korean air vyjde na cca 25.000 kč. Pokud při podávání žádosti odevzdáte vyplněný Návrh
na vyslání, letenky vám budou proplaceny (to vše se řeší s domovskou univerzitou). V
případě, že v Koreji budete pobývat méně než 90 dní, vízum není potřeba – toto se však
může změnit, takže se ujistěte na stánkách Velvyslanectví Korejské republiky v České
republice. Dále je potřeba sjednat si cestovní pojištění. Doporučuji si předem vyměnit
peníze – nejlépe přímo na wony nebo na dolary. Peníze nevyměňujte na letišti, kurz je zde
velice nevýhodný. V Koreji se dá na většině míst platit kartou, ale na některých místech
zahraniční karty nefungují atd. Co se týče SIM karty, já osobně jsem si ji nepořizovala,
v Soulu je na většině míst wifi připojení, které sice není stoprocentně spolehlivé, ale je
dostačující.
Co se týče dopravy po Soulu, doporučuji zakoupit T-money card, která se dá použít
v metru i v autobusech, je možné s ní platit i v některých obchodech. Ubytování bylo
zařízenou naší univerzitou, dostali jsme samostatné pokoje na koleji, která byla od
univerzity vzdálená asi 20 minut chůze. Pokoj byl velmi dobře vybavený - měl kuchyňský
kout, vlastní sociální zařízení, televize, klimatizace a pračka. V kampusu univerzity se
nacházela školní jídelna, jídlo v ní se pohybovalo v cenovém rozmezí od 2.500 do 5.000
wonů. V okolí univerzity je velké množství levných restaurací, ve kterých se dá najíst od
5.000 wonů.
Na stravování nám bylo vyplaceno stipendium, kvůli kterému jsme si museli otevřít
korejský účet. S tím nám naštěstí pomohla univerzita. Peníze nám byly vyplaceny až na
konci druhého týdne, takže doporučuji si s sebou vzít dostatečnou finanční rezervu. Toto
stipendium pokrylo náklady na jídlo a část výdajů na městskou hromadnou dopravu.
Ostatní si účastníci programu platí sami, záleží tedy na životní úrovni. V Soulu je většina
věcí dražších než v České republice (to se týká především zeleniny a ovoce), s čímž je
třeba počítat.
Volný čas jsme trávili poznáváním Soulu. Toto město je plné památek, muzeí,
nákupních center, hospod a klubů, takže se zde rozhodně nikdo nudit nebudete.

Naštěstí jsem se s žádnými závažnými problémy nesetkala. V průběhu programu došlo
k několika nedorozuměním, vše se ale se školou vyřešilo.
Celkově program hodnotím velice kladně. Hodiny korejštiny byly na vysoké úrovni,
vyučující byly velice milé a vstřícné. V hodinách se kladl důraz na poslech a mluvení. Na
tuto letní školu jsem jela s cílem se více rozmluvit a zlepšit si výslovnost, což se obojí
splnilo. Díky tomuto programu jsem měla možnost poznat korejskou kulturu a setkat se s
mnoha zajímavými lidmi z celého světa. Byla to skvělá životní zkušenost, kterou všem se
zájmem o korejskou kulturu a jazyk vřele doporučuji.

