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Text zprávy:
V roce 2016 jsem získala stipendium na letní školu na Seoul Women’s University. Lákalo
mě prostředí dívčí školy a vyhovovala mi jak lokalitou (okraj Soulu – klidnější, ale stále u
metra), tak velikostí (kampus je považován za jeden z menších, což zajišťuje příjemnou
vzdálenost mezi jednotlivými budovami a přehlednost).
Odvoz z letiště nám zajistila přímo univerzita, takže jsme nemuseli nic platit a řidič nás
zavezl přímo před koleje. Bohužel ale k zadnímu vchodu a v prázdném kampusu nebyl
nikdo, kdo by nám poradil, jak se vůbec dostat dovnitř a kam máme jít. Nakonec nám
pomohla jedna opuštěná studentka a já se až v tuto chvíli dozvěděla, že jsem zároveň
účastníkem tzv. BIP programu, který pomáhá navázat kontakty korejským a (převážně)
americkým studentům.
Univerzita neměla vypsaný samostatný program pro letní školu, a tak jsem se stala
dočasným studentem běžného jazykového kurzu. Z celkových 10 týdnů jsem se skupinou
asijských studentek odchodila 3.-5. týden výuky. Před odletem jsem kromě potvrzení o
letence a zdravotním pojištění odevzdávala i stručnou esej a vyplněný dotazník o úrovni
mé korejštiny, ale i přesto jsem se po příletu nevyhnula rozřazovacímu testu. Výuka byla
velmi intenzivní a na vysoké úrovni. Obsahovala mimo jiné i přípravu na zkoušky
z korejského jazyka (TOPIK) a velmi efektivně rozvíjela naši slovní zásobu a kvalitu
našeho mluveného a písemného projevu. Absolvovala jsem se skupinou i „pololetní“ test,
který byl upraven tak, aby obsahoval pouze látku, kterou jsem se skupinou probrala.
Ubytovaná jsem byla s ostatními účastníky zmiňovaného BIP programu na kolejích
v kampusu. Měli jsme jednotku se dvěma záchody, čtyřmi sprchami a čtyřmi pokoji (na
každém byli 2-3 studenti). Jednotky byly oddělené na dámské a pánské. Na každém patře
byla lednice, kuchyňka a automat na vodu. K dispozici bylo i fitness, společenská
místnost s televizí a modlitebna.
Zatímco dopoledne jsem trávila zvlášť na jazykovém programu, odpoledne jsem se
připojila k studentům BIP a absolvovala s nimi různorodé přednášky (v angličtině), výlety
(DMZ, národní muzeum, vystoupení Nanta…) a zážitkové programy (keramika,
taekwondo, hanbok…) Každý večer jsme společně hodnotili aktivity uplynulého dne a
připravovali se na den nadcházející. Bylo tak velmi jednoduché se s ostatními spřátelit, i
přesto že jsem s nimi trávila jen polovinu veškerého času. Díky tomu, že se BIP programu
účastnili i Korejci, získala jsem tak také velmi snadno kamarády, se kterými jsem mohla
procvičovat nově nabité vědomosti.
Finance na jídlo (15 000 wonů/den) jsem obdržela od školy hned v prvních dnech po
příjezdu a v hotovosti. BIP zároveň organizovalo snídaně, obědy i večeře, kterých jsem se
mohla účastnit. Bohužel můj jazykový kurz končil ve stejnou chvíli jako pauza na oběd, a
proto jsem byla většinou odkázána na nějaký toast nebo ramen. Dostala jsem proto
tabulku, ve které jsem zaškrtávala, kterých společných jídel jsem se účastnila a kterých ne

a podle toho jsem pak zaplatila příslušnou částku ze stipendia. Cena jednoho jídla byla (až
na 2 výjimky) 5000 wonů, takže stipendium tyto výdaje dokonale pokrylo.
I přesto, že se jednalo o mou v pořadí již čtvrtou návštěvu Soulu a myslela jsem, že nic
moc nového nezkusím, byla jsem velmi mile překvapena. BIP program byl tak plný
různorodých aktivit a tak dobře připraven, že i zkoušení hanboku (tradiční korejský oděv),
který jsem na sobě měla již nesčetněkrát, dokázali oživit tak, že jsem si užívala každou
minutu. Jazykový kurz byl na velmi vysoké úrovni a i za pouhé tři týdny jsem se naučila
spoustu nových věcí. Organizátoři BIP programu i učitelé z jazykových kurzů byli velmi
milí a vstřícní a ochotně se mnou řešili občasné konflikty v mém náročně zkombinovaném
rozvrhu. Díky tomu, že BIP program byl zamýšlen pro studenty, kteří korejsky neumí,
probíhala zde veškerá komunikace v angličtině a všichni organizátoři mluvili velmi dobře
anglicky, což může být přínosem pro ty, kteří s korejštinou začínají.
Absolvovala jsem tedy vlastně dva programy zároveň, což bylo občas vyčerpávající.
Napomohlo mi to ale spřátelit se s lidmi z různých koutů světa, vyzkoušet si spoustu
zajímavých aktivit, dozvědět se více o korejské i americké kultuře a zdokonalit se nejen
v korejštině, ale i v angličtině. Celkově mám díky dokonalému vyvážení zábavy a výuky
z této letní školy více než kladné pocity.
Fotogalerie: https://www.facebook.com/pg/BIP2016photo/photos/?tab=albums

