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Text zprávy:
V létě 2016 jsem se zúčastnila stipendijního pobytu formou letní školy korejštiny v Soulu.
Tato možnost mi byla dána skrze mezivládní stipendium Korejské republiky a České
republiky, jelikož jsem byla vybrána jako jedna z pěti českých studentů, kteří dostali
možnost si vybrat kurz korejštiny na vícero jihokorejských univerzitách. Já si vybrala tří
týdenní jazykový pobyt na prestižní soulské Yonsei University kvůli její poloze v centru
Soulu a vynikajícím akademickým referencím.
Na celé cestě do Koreje bylo asi nejnáročnější vyřízení formalit a dokumentů pro
sestavení přihlášky do výběrového řízení (získání doporučení, potvrzení, sepsání
motivačních dopisů atd. ve velmi krátké době). Po obdržení kladné odpovědi na žádost
udělení stipendia pak nebylo třeba náročnější přípravy. Vízum do Korejské republiky pro
pobyt do tří měsíců není třeba, díky zajištěním přímých letů z Prahy do Soulu lze koupit
pouze jednu letenku, což mnohdy ušetří čas i případné komplikace s jedním, či více
přestupy na letištích. Bohužel však kvůli nutnosti ihned zakoupit letenku pro potvrzení
přijetí do stipendijního programu (korejská strana vyžaduje zakoupení letenky do pěti dnů
o vyrozumění výsledků), letenky se mohou prodražit, neboť není prostor na vyčkávání na
výhodnou cenu. Určitě je také dobré si zařídit lepší pojištění do zahraničí a vyměnit
nějaké dolary pro směnu na korejské wony v Koreji.
Po příletu jsem byla ubytována na univerzitních kolejích (dvojlůžkový pokoj) přímo
v kampusu (ubytování bylo hrazeno ze stipendia), do jazykového centra jsem tedy
docházela pěšky, což ušetřilo mnoho času i výdajů na dopravu. Stipendium pokrývalo i
denní dotaci na stravu (15 000 KRW na den), peníze jsem však dostala vyplacené za celou
dobu až polovině kurzu, první polovinu jsem si výdaje hradila z vlastních zdrojů (o to víc
jsem pak měla místní měny na druhou polovinu pobytu). Výdaje na jídlo v Koreji se
velice liší podle osobního standardu, s 15 000 KRW se ale určitě dá vyžít, pokud se
stravujete jednou denně ve školní kantýně (levnější než mimoškolní) a jinak si jídlo
nakupujete v obchodě. Poslední noc jsem si zarezervovala místo v ubytovně (guesthouse –
50 000 KRW), neboť spoj do Prahy lítá pouze jednou denně v poledne. Celkově se dá říci,
že celkové stipendium na stravu (360 000 KRW) by stačilo pokrýt běžné (skromnější)
výdaje nutné k absolvování kurzu, avšak pokud chcete trochu cestovat (byť jen po Soulu),
navštěvovat pamětihodnosti, ochutnávat zajímavější pokrmy, či koupit nějaký ten dárek,
tak zaplatíte min. 200 000 KRW ze svého (plus již zmíněné vyplácení stipendia až
v polovině kurzu vás i tak donutí si podobnou částku opatřit na běžné výdaje na první dva
týdny).
Jako student jazykového centra Yonsei University každý student dostane ID kartičku pro
vstup do univerzitních zařízení jako knihovna, sportoviště atp., avšak s jistým omezením –
např. je možné chodit do knihovny a číst si tam knížky, ale nikoli si je půjčit mimo
budovu. Jak je známo, Soul patří k místům s nejlepším internetovým pokrytím – na půdě
univerzity jsou četné studovny s počítači a celý kampus je protkán wifi edurom, stejně tak
i frekventovanější místa ve městě se chlubí free wifi. Díky velice dobré poloze univerzity

se dá poměrně rychle dostat metrem k historickým památkám, přírodním parkům i horám
v Soulu, stejně tak toto velkoměsto oplývá zajímavými muzei, galeriemi, zábavními parky
i kluby... i buddhistickými svatyněmi, věřím, že každý si tu přijde na své.
Naštěstí jsem se při své cestě vyhnula všem větším problémům. Snad nejnapínavější
okamžik jsem si zažila ještě v Praze, kdy mi tři hodiny před odletem na letišti oznámili, že
přestože mám již několik měsíců zakoupenou letenku, do letadla se už nevejdu a stejně tak
do letadel odlétajících v příštích dnech. Nakonec se však nějaký pasažér nedostavil a já
odletěla. Proto všem doporučuji zajistit si check in online co nejdříve, i když stejně musíte
vystát ohromnou frontu na odbavení zavazadel, protože korejští turisti si ho dělají také
dopředu a většinou hromadně, často se prý při letu do Soulu stává, že na někoho místo na
letišti už nevyzbyde. Druhá věc, na kterou je nutné se připravit, je určitě jazyková bariéra
– neočekávejte, že v Koreji umí každý anglicky – i na mezinárodní koleji plné
zahraničních studentů se stane, že vrátní umí pouze korejsky (popřípadě regionální jazyk –
čínštinu).
Je dobré se v Koreji chovat skromně, ctít místí zvyky a respektovat tradiční autority, vše
je poté snazší a otevře se vám mnohem více dveří.
Celkově pobyt hodnotím velice kladně, a to nejenom protože intenzivní kurz v autentické
kultuře je nedocenitelný a nenahraditelný. Velice si vážím možnosti poznat korejskou
kulturu, cestovat po Soulu, potkat spoustu nejen korejských zajímavých lidí a tím vším
osobně i akademicky růst.

