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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci 

Domácí fakulta: Filozofická 

Obor studia: Korejština pro hospodářskou praxi 

Hostitelská země: Korejská republika 

Hostitelská VŠ: Sogang University 

Délka pobytu: 5 týdnů 

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS         √ ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano  √ ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano  √ ne 

 

 

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 
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http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
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 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 termínu od 22. 6. do 22. 7. 2016 jsem se absolvovala letní jazykový kurz korejštiny 

na Sogang University v Seoulu v Korejské republice. Náklady spojené s kurzem hradila 

organizace ASEM-DUO. Výuka probíhala od pondělí do pátku. Jazykové předměty byly 

od 9:00 do 13:00, kulturní hodina pak od 14:00 do 15:00. 

Udělení stipendia mi bylo oznámeno zhruba měsíc před odletem, do 5 dní po 

oznámení bylo potřeba zakoupit letenku (cca 20 tisíc Kč) a vyplnit online přihlášku 

hostující univerzity. Po zkontaktování se s hostující univerzitou jsem si musela vyřídit 

Report of Medical Examination od obvodního lékaře, součástí byl i test na tuberkulózu, 

který jsem musela podstoupit zvlášť v nemocnici. Víza do Korejské republiky nejsou 

potřeba v případě, že pobyt je kratší než 90 dní, což jsem splňovala. Pojištění mi bezplatně 

poskytla domácí univerzita (UPOL). 

Ubytovaná jsem byla na koleji v místním kampusu. Kolej byla naprosto v pořádku. 

Budova byla rozdělena na dvě části – na mužskou a ženskou část. Bydlela jsem 

v dvoulůžkovém pokoji, který byl poměrně malý, ale dostačující. Na každém patře byla 

lednička a automat na pitnou vodu. Na koleji se nacházela prádelna, fitness a menza, kde 

byla každý den podávána snídaně a večeře. Ty byly zahrnuty ve stipendiu, kvalita byla 

v pořádku. Snídaně byla korejském i západním stylu, večeře pouze korejská. V samotném 

kampusu bylo několik restaurací, kam se dalo zajít na poměrně levný oběd. 

Ze stipendia mi bylo uhrazeno školné, ubytování, exkurze a výdaje na oběd, jelikož 

ten nebyl podáván v menze. Tyto výdaje na oběd jsem měla obdržet na začátku pobytu 

v hotovosti, naneštěstí nastali komplikace v komunikaci se školní kanceláří, která měla na 

starosti tento program. Tuto situaci jsem neustále řešila nakonec i se samotnou organizací 

ASEM-DUO. Výsledek byl ten, že jsem si musela otevřít korejský bankovní účet, na který 

mi tyto výdaje byly převedeny dva dny před odletem. Během pobytu jsem tedy využívala 

svých finančních zdrojů. Seoul je poměrně drahé město, dopředu jsem počítala s tím, že 

budu muset využít i své finance. 

Kulturní program pro studenty byl opravdu bohatý, každý den odpoledne jsme měli 

různé aktivity (muzea, tradiční tance, hry, hudební nástroje, taekwondo, kaligrafie, vaření, 

baseball zápas, atd.). Kromě tohoto programu jsme se zúčastnili dvoudenní exkurze 

v provincii Gyeonggi na jihu Koreji, která byla taktéž součástí mého stipendia.  

Přístup k internetu je v Koreji naprosto bez problémů, celý kampus je pokryt vlastní 

wifi sítí, na většině veřejných míst a v každé kavárně je také dostupná wifi. 

Během víkendů jsem často chodila na výlety na kopce a hory v Seoulu, které jsou buď 

přímo ve městě, nebo na okraji. Pro ty, co mají rádi hiking, je Seoul ideální místo.  

Korejštinu studuji teprve 10 měsíců, narazila jsem tedy na znatelnou jazykovou 

bariéru. Komplikace nastaly s komunikací s kanceláří ohledně výdajů, což již bylo 

zmíněno výše.  

V červenci nastává v Koreji období dešťů, je potřeba se připravit na vysoké teploty a 

vlhkost. Korejské jídlo je poměrně pálivé, ne všem vyhovuje. Průměrně jedno jídlo 

v Seoulu stojí cca 130 Kč. Je zde velké množství západních restaurací, cena je však vyšší.  



Celkově hodnotím pobyt v Korejské republice velmi kladně, kurz byl velmi intenzivní, 

i za pouhý měsíc jsem si výrazně zlepšila korejštinu a prohloubila znalosti o korejské 

kultuře. 


