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 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 
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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: 
V létě 2017 jsem absolvovala tří týdenní jazykový kurz v Korejské republice, konkrétně 

na Kyung Hee University. Jednalo se o denní, intenzivní kurz korejského jazyka, kterého 

jsem se zúčastnila jako naprostý začátečník (neuměla jsem ani psát ani číst korejskou 

abecedu). Univerzita Kyung Hee nabízí kurzy pro různé úrovně znalosti jazyka a třídy 

pro úplné začátečníky byly otevřeny dokonce dvě.  

Nejprve něco k záležitostem před výjezdem – korejská strana vyžaduje poměrně složitou 

přihlášku, a kromě jiného i doporučující dopis od vysokoškolského pedagoga. Zprvu se to 

může zdát děsivé, nicméně doporučuji zatnout zuby a prokousat se tím – stojí to za to. 

Pro takto krátký pobyt v Koreji není nutné vyřizovat vízum, jako občan České republiky 

jsem pro svou cestu potřebovala pouze platný pas. Do Seoulu, kde se Kyung Hee 

univerzita nachází, jsem letěla přímým letadlem z Prahy, což ušetří spoustu času.  

V Koreji jsem bydlela na kolejích univerzity (Richville), které byly asi 15 minut chůze 

od školy (jezdil tam i autobus, nicméně já jsem se ráno vždy ráda prošla). Na koleji jsem 

měla vlastní pokoj včetně koupelny a malé kuchyňky. Kromě televize jsem měla i vlastní 

ledničku a pračku, což je luxus, jaký z českých kolejí opravdu neznám. Nicméně pokoj mi 

nebyl předán zrovna v nejlepším stavu – veškeré povrchy byly zaprášené. S ubytováním 

jsem měla nejprve menší problém – číslo pokoje i kód ke dveřím (kolej naštěstí fungovala 

pouze na elektronické kódy, nedostala jsem žádný klíč, který bych mohla ztratit) mi přišel 

dopředu emailem, nicméně v mém nahlášeném pokoji bydlel někdo jiný. Musela jsem 

více než hodinu čekat na správce na schodech – v budově nebyla žádná recepce. Nicméně 

i to se nakonec poměrně snadno vyřešilo. Byla také možnost ubytování si prodloužit o pár 

dnů po skončení kurzu, čehož jsem využila.  

Agentura ASEM-DUO, která tento výměnný pobyt organizuje, poskytuje upřímně velmi 

štědré finanční podmínky. Kromě zaplacení kurzu a ubytování jsme dostali také příspěvek 

na živobytí – 5 tisíc wonů na jídlo, třikrát denně. Abychom toto stipendium obdrželi, 

museli jsme si ovšem založit v Koreji účet. V mém případě to za mě v podstatě vyřešila 

škola, ve které byla přímo pobočka korejské banky Hana Bank. Na pas mi zde vystavili 

účet, na který jsem stipendium dostala – nicméně to trvalo a peníze jsem dostala 

v podstatě až poslední týden. Nechtěla bych tvrdit, že se s tímto rozpočtem nedá vyjít 

(nejlevnější jídla v menze – instantní ramen – stála do dvou tisíc wonů), nicméně já jsem 

určitě utratila víc (hlavně za suvenýry, dopravu po Seoulu a také učebnice si musí každý 

uhradit sám – kolem tisíce korun).  

V rámci školy fungovala menza a řada menších restaurací, kde bylo možné se pohodlně 

a poměrně levně stravovat. Na studentskou kartu jsme měli také přístup do knihovny. Jak 

koleje, tak škola má pokrytí wifi.  

Výuku jsme měli vždy od pondělí do pátku, od devíti do jedné a v pondělí a středu 

i odpoledne (od dvou do čtyř) – tzv. culture class. Ve čtvrtek jsme první dva týdny jeli na 

výlet (jeden v rámci Seoulu – Namsan Tower, Nanta performance, a druhý mimo – Folk 

Village, Suwon kampus). Jako úplný začátečník se přiznám, že pro mě kulturní hodiny 

(náplň: Korean songs, drama, games, manners) byly ztráta času – byly pouze v korejštině.  



Každopádně i přes výuku zbývá spoustu času Seoul si pořádně užít a navštívit i místa, 

kam se v rámci výletu nepodíváte (doporučuji počkat si na program, kam pojedete, můžete 

tak ušetřit za vstupné). Domácími úkoly jsme taktéž nijak zvlášť vytíženi nebyli.  

Na závěr pár tipů a rad – komunikace s korejskou stranou není vždy bezproblémová, rádi 

si občas dávají na čas s odpovědí na email a občas neodpoví úplně na všechno a vždy je tu 

možnost, že se nepochopíte. Nicméně moje zkušenost je, že jsou Korejci velmi ochotní 

a snaží se skutečně vyjít vstříc, jen je problém s komunikací. I Korejci, kteří mluví 

anglicky, ne vždy přesně pochopí, co po nich chcete, takže doporučuju dávat si na tohle 

pozor.  

Další věc je počasí – v létě je v Koreji fakt strašně horko a dusno, tak být na tohle také 

připraven.  

V Praze se v některých směnárnách dají sehnat wony, nicméně já jsem je sháněla v den 

odletu a nesehnala jsem vůbec nic – je možnost si je ale nechat objednat. Jinak dolary 

s sebou, na letišti v Incheonu je směnárna.  

Na metro doporučuju koupit T-card, vyplatí se to a je to nejjednodušší. Metro v Seoulu je 

sice v naprosto jiných rozměrech než to pražské, nicméně orientace je tam jednoduchá. 

Existuje aplikace na metro, která funguje i bez přístupu k internetu – bez té bych byla 

ztracená.  

 

Ráda bych ještě zmínila, že jsem jela jako úplný začátečník a měla jsem z toho hrozný 

strach – nakonec úplně zbytečně.  


