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Úvod	
Jmenuji	 se	 Michal	 Langmajer	 a	 na	 ČVUT	 studuji	 obor	 Ekonomika	 a	 řízení	 elektrotechniky.	 Při	

vyhledávání	 partnerské	 zahraniční	 univerzity,	 kde	 bych	 mohl	 strávit	 semestr	 pro	 mne	 nebylo	

jednoduché	nalézt	univerzitu,	která	zapadá	do	mého	manažersko-ekonomického	programu	a	která	by	

vyhovovala	 mým	 dalším	 kritériím.	 Korejská	 univerzita	 Sungkyungwan	 všem	 mým	 požadavkům	

odpovídala	jelikož	kromě	technického	kampusu	má	i	druhý	humanitně	zaměřený.	Podal	jsem	proto	

přihlášku,	krátce	na	to	byl	přijat	a	o	2	měsíce	později	jsem	odletěl	do	Koreji.	

Cesta	do	Jižní	Koreji	
Před	samotnou	cestou	je	nutné	zařídit	si	studijní	vízum,	které	stojí	zhruba	1	500	Kč	a	jeho	vyřízení	trvá	

asi	3	 týdny.	 Jednosměrná	 letenka	do	Koreji	s	přestupem	lze	sehnat	okolo	9	000	–	13	000	Kč	podle	

aktuální	sezóny	a	předstihu,	zpáteční	pak	okolo	14	000	–	20	000	Kč.	Cesta	samotná	pak	trvá	okolo	10-

25h	podle	množství	přestupů.	Doporučuji	hledat	přes	portály	skyscanner	nebo	kiwi.		

V	Soulu	se	přistává	buď	na	letišti	Incheon	nebo	Gimpo.	Obě	letiště	jsou	na	stejné	lince	metra,	která	

vede	do	centra	města.	Systém	metra	může	z	počátku	působit	poměrně	komplikovaně,	přeci	jen	oproti	

Pražskému	 disponuje	 Soul	 zhruba	 25	 linkami,	 ale	 vše	 je	 velmi	 dobře	 značeno	 a	 po	 úvodním	

zorientování	brzy	zjistíte,	že	metro	je	nejefektivnější	způsob	jak	kamkoli	v	Soulu	cestovat.	Doporučuji	

aplikaci	 Subway,	 která	 po	 označení	 výchozího	 a	 cílového	 bodu	 najde	 nejrychlejší	 trasu	 s	 nejméně	

přestupy.			

Život		
Jelikož	jsem	se	rozhodl	nevyužít	nabídku	ubytování	na	koleji,	která	dle	mého	soudu	byla	předražená,	

letěl	 jsem	do	Koreji	 s	 cca	 týdenním	předstihem	a	plánem	najít	 si	 ubytování	 až	 na	místě.	 Přeci	 jen	

s	prstem	na	mapě	a	korejským	webem	se	z	Česka	cokoliv	hledá	a	domlouvá	velmi	obtížně.	Na	prvních	

několik	dní	jsem	byl	ubytovaný	v	guesthousu	poblíž	univerzitního	kampusu	v	Soulu	a	obcházel	všechny	

možnosti	připadající	v	úvahu.		

Bydlení	
První	možností	bylo	pronajmout	si	vlastní	byt	(případně	sdílený	s	dalšími	lidmi)	–	pokud	tuto	možnost	

také	 zvažujete,	 existuje	 několik	 Facebook	 skupin,	 které	 se	 touto	problematikou	 zaobírají	 a	mnoho	

dalších	nabídek	je	na	craglistu.	Nevýhoda	této	varianty	je,	že	v	Koreji	je	při	pronajímání	bytu	nutno	

složit	 zálohu,	 která	 se	 často	pohybuje	okolo	50	000	–	150	000	Kč.	 I	 tuto	možnost	 jsem	se	 rozhodl	

zavrhnout.	 Druhou	možností	 bylo	 využít	 pronájmu	 bytu	 přes	 Airbnb,	 kde	 se	 člověk	může	 vyhnout	

vysokým	zálohám.	Problém	ale	je	s	nabídkou,	která	je	velmi	omezená	a	v	době	kdy	jsem	ubytování	
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hledal	jsem	našel	nejbližší	byt	zhruba	hodinu	cesty	od	mé	školy.	Třetí	možností,	kterou	jsem	dostal	

doporučenou	 od	 svého	 buddyho	 Sona	 je	 tzv.	 Goshiwon.	 Jedná	 se	 o	 tradiční	 studentské	 bydlení	

podobné	koleji.	Máte	zde	pronajatý	miniaturní	pokoj	(obvykle	4-10m2)	s	velmi	základním	vybavením	

a	 sdílené	 nebo	 soukromé	 sociální	 zařízení	 a	 kuchyň.	 V	 mém	 případě	 byla	 kuchyň	 dokonce	 plně	

vybavená	s	neomezenými	zásobami	Kimchi,	rýže	a	Ramjenu	kdykoliv	k	dispozici	k	odběru.	

Jídlo	
Jídlo	se	velmi	rychle	stalo	mou	nejoblíbenější	věcí	v	Koreji.	Ačkoliv	jsem	před	odjezdem	s	korejským	

jídlem	neměl	žádnou	zkušenost	a	mírně	jsem	se	ho	obával,	prakticky	ihned	po	příjezdu	jsem	zjistil,	že	

veškeré	obavy	byly	zbytečné.	Korejské	jídlo	je	naprosto	výtečné.	Založené	na	čerstvé	zelenině,	rýži	a	

výborném	 mase.	 V	 běžné	 restauraci	 se	 člověk	 bez	 problému	 nají	 v	 přepočtu	 okolo	 80-150	 Kč,	

neomezené	korejské	BBQ	(které	rozhodně	stojí	za	to)	se	pohybuje	okolo	250	Kč	a	neomezené	Sushi	

okolo	400	Kč.		

Jak	jsem	již	zmínil,	rozhodně	doporučuji	navštívit	korejské	BBQ	alias	Samkyopsal,	dále	vařené	hovězí	

maso	bulgogi,	korejsou	verzi	sushi	pod	názvem	kimbab	a	nebo	výtečné	 jídlo	plné	zeleniny	a	rýže	–	

bibimbap.	A	samozřejmě	místní	street	food,	který	je	v	Soulu	k	dispozici	na	každém	kroku	a	nabízí	celou	

řadu	specialit	od	krabů	a	chobotnic,	přes	krvavé	klobásy	a	„zabijačkové	speciality“	až	po	palačinky	a	

sladkosti	všeho	druhu.	Vše	za	velmi	dostupnou	cenu	okolo	20-40	Kč	za	kus.	

Volný	čas	
Korejci	svůj	volný	čas	nejčastěji	tráví	posezením	s	přáteli	nebo	sportem.	Velmi	oblíbené	je	zde	karaoke,	

kam	jistě	nejednou	zavítáte,	bowling,	kulečník	a	taneční	kluby.	Pro	zájemce	o	bojové	sporty	je	v	Koreji	

jedinečná	 možnost	 proniknout	 do	 Taekwonda.	 Velmi	 populární	 je	 zde	 basketball	 a	 baseball.	 Na	

baseballový	 zápas	 se	 lze	 dostat	 poměrně	 levně	 a	 dle	mého	 soudu	 to	 rozhodně	 stojí	 za	 to.	 Kromě	

tradičních	 sportů	 jsou	 zde	 velmi	 populární	 i	 tzv.	 e-sporty	 (závodní	 hraní	 počítačových	 her).	 Pro	

skutečnou	korejskou	zkušenost	doporučuji	navštívit	alespoň	jednou	e-sport	arénu.	Podobný	zážitek	

v	Evropě	člověk	nezíská.	Kromě	všeho	výše	zmíněného	nabízí	sama	univerzita	mnoho	studentských	

spolků	a	klubů,	kterých	je	možné	se	buď	zdarma	nebo	za	malý	obnos	účastnit.				

Studium	
Studium	na	univerzitě	Sungkyungwan	 je	velmi	odlišné	od	toho	v	české	republice.	Předměty	nejsou	

rozděleny	na	přednášky	a	cvičení,	ale	vše	probíhá	dohromady	spíše	formou	přednášky	v	1-2	blocích	

během	týdne.	Již	před	začátkem	semestru	jsem	zjistil,	že	2	mnou	zvolené	předměty	se	tento	rok	vůbec	

neotvírají	 a	dva	další	předměty	 se	mi	v	 rozvrhu	vzájemně	překrývají.	Musel	 jsem	 tedy	 zvolit	úplně	
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odlišnou	 skladbu,	 která	 sestávala	 ze	 speciálně	 připravených	 předmětů	 pro	mezinárodní	 studenty.	

Studoval	jsem	tak	nakonec	mezinárodní	ekonomii,	současnou	korejskou	politiku	a	kulturu	a	korejštinu.	

Ani	jeden	z	předmětů	pro	mě	nebyl	nijak	zvlášť	komplikovaný,	z	ČVUT	jsem	zvyklý	na	mnohem	vyšší	

nároky,	 a	 tak	 jsem	 studium	 zvládal	 bez	 problému.	 Zkouškové	 zde	 probíhá	 ve	 dvou	 úsecích.	 Tzv.	

midterm	 uprostřed	 semestru	 z	 první	 poloviny	 probírané	 látky	 a	 finals	 na	 konci	 semestru	 z	 druhé	

poloviny	učiva.	

Samotnou	kapitolou	mého	studia	pak	byla	korejština,	 které	 jsem	věnoval	poměrně	velké	množství	

času	 a	 snažil	 se	 získat	 alespoň	 základní	 konverzační	 schopnosti.	 Jak	 jsem	 brzy	 zjistil,	 pro	 jazykově	

netalentovaného	člověka	(jako	jsem	já),	to	není	za	tak	krátký	časový	úsek	dost	dobře	možné.	Ačkoliv	

čtení	korejských	písmen	je	velmi	snadné	a	je	možné	se	ho	naučit	doslova	za	pár	dnů,	zbytek	jazyka	je	

velmi	komplikovaný,	naprosto	odlišný	od	jakéhokoliv	jiného	evropského	jazyka	a	těžko	se	v	něm	hledá	

něco	 povědomého	 nebo	 něco	 co	 už	 znáte.	 Špatná	 zpráva	 je,	 že	 v	 Koreji	 prakticky	 nikdo	 nemluví	

anglicky	–	problém	s	angličtinou	mají	dokonce	i	mladí	lidé	a	studenti	–	a	tak	nějaké	komplikovanější	

vysvětlování	a	dorozumívání	je	prakticky	nemožné	pokud	korejsky	neumíte.	

Cestování	po	Koreji	a	zbytku	Asie	
Při	pobytu	v	Soulu	se	naskýtá	jedinečná	možnost	cestovat	nejen	po	Koreji,	ale	i	po	zbytku	Asie,	který	

je	velmi	snadno	letecky	dosažitelný	a	cenově	velmi	dostupný.		

Korea	
Korea	je	zhruba	3x	větší	než	Česká	republika	a	její	terén	je	především	hornatý.	Rozhodně	doporučuji	

podívat	 se	 alespoň	 na	 některé	 nejvyšší	 hory	 	 --	 výstupy	 na	 mě	 patří	 k	 mým	 nejlepším	 zážitkům.	

V	blízkosti	Soulu	stojí	za	to	národní	park	Bukkansan	a	Gwanak.	O	něco	dál	pak	národní	park	Seoraksan.		

V	žádném	případě	nedoporučuji	cestovat	na	západ	Koreji	za	účelem	koupat	se	v	moři.	Ze	své	vlastní	

zkušenosti	a	z	vyprávění	několika	dalších	lidí	mohu	říci,	že	žluté	moře,	které	omývá	západní	břeh	Koreji	

je	 jedno	 z	 nejšpinavějších	 a	 nejošklivějších	 moří,	 které	 jsem	 kdy	 viděl.	 Při	 mé	 krátké	 návštěvě	

západního	pobřeží	byla	dokonce	smogová	situace	tak	špatná,	že	jsme	se	neodvažovali	zůstat	venku	

déle	než	pár	minut	a	hned	jsme	pokračovali	dál.	Voda	samotná	se	podobá	spíše	žumpě	plné	odpadků	

a	mrtvých	ryb.	Pokud	toužíte	v	Koreji	navštívit	moře,	mohu	doporučit	východní	pobřeží	a	města	jako	

Busan,	Sokcho,	Gangneung	nebo	Donghae,	případně	ostrov	Jeju	na	jihu.	

	Kromě	zmíněného	jsem	v	podniknul	ještě	jeden	výlet	na	jih	do	města	Gwangju,	kde	jsem	navštěvoval	

svého	dlouholetého	kamaráda.	Město	samotné	je	velmi	industriální,	účelové	a	ničím	zajímavé.	Jeho	
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okolí	 je	však	velmi	pěkné	a	je	možné	odsud	podniknout	výlet	na	čajové	plantáže,	do	bambusového	

lesa	nebo	na	skalnaté	a	členité	pobřeží.		

Okinawa	
Tento	ostrov,	patřící	pod	 Japonsko,	 je	 jedno	z	nejhezčích	míst,	které	 jsem	v	Asii	doposud	navštívil.	

Z	Koreji	je	možné	se	sem	(a	zpět)	dostat	přibližně	za	2	000	Kč.	Na	ostrově	pak	najdete	krásnou	přírodu,	

čisté	a	liduprázdné	pláže,	živoucí	města,	císařské	paláce	a	chrámy.	V	každém	případě	však	doporučuji	

vzít	si	s	sebou	mezinárodní	řidičský	průkaz,	jelikož	hromadná	doprava	zde	příliš	nefunguje.	

Filipíny	
Kromě	Okinawi	jsem	měl	to	štěstí	podívat	se	i	na	Filipíny	a	procestovat	zde	ostrovy	Palawan	a	Cebu.	

Opět	bych	vyzdvihnul	nádhernou	přírodu	a	pláže.	Poněkud	horší	je	to	tu	s	městy,	kde	nefunguje	téměř	

žádná	hromadná	doprava,	jsou	velmi	špinavá,	plná	žebráků	a	téměř	neustále	se	člověk	cítí	v	ohrožení,	

že	ho	někdo	okrade.	Jídlo	mne	zde	oproti	Koreji	také	příliš	nenadchlo	a	celkově	ve	mne	tak	Filipíny	

zachovávají	spíše	smíšené	pocity	než	čisté	nadšení,	které	vyzařuje	z	fotek	na	internetu.		

Další	

Kromě	 těchto	 dvou	 destinací	mnoho	mých	 spolužáků	mířilo	 do	 japonského	 „vnitrozemí“	 do	měst	

Tokio,	Kjóto,	Ósaka,	 a	dalších.	Dále	pak	do	Číny	do	Pekingu,	 Šanghaje	nebo	Macao,	 které	 jsou	 jen	

několik	hodin	 letu.	Případně	na	Tchaj-wan	nebo	do	Vietnamu.	Sám	pak	mohu	doporučit	Malajsii	a	

Singapur,	 který	 jsem	navštívil	 v	minulém	 roce.	 Tuto	blízkost	a	dostupnost	 zemí	 v	 jihovýchodní	Asii	

považuji	za	jednu	z	největších	výhod	a	je	škoda	jí	nevyužít.	

Závěr	
Studijní	semestr	v	zahraničí	vřele	doporučuji	každému	studentovi.	Střet	s	naprosto	odlišnou	kulturou	

je	neuvěřitelně	inspirativní	a	obohacující,	k	tomu	máte	jedinečnou	možnost	poznat	desítky	lidí	z	celého	

světa	a	 získat	představu	o	 jejich	pohledu	na	 svět	 a	 jejich	 způsobu	 života.	A	 samozřejmě	v	případě	

odborných	předmětů	se	v	mnoha	ohledech	naskýtá	úplně	jiná	perspektiva	na	danou	problematiku.	

Osobně	tento	semestr	považuji	za	jeden	z	nejzajímavějších	a	nejpřínosnějších	z	celého	mého	studia	na	

VŠ	a	jsem	šťastný,	že	jsem	díky	ČVUT	měl	tuto	možnost	a	rozhodl	se	jí	využít.	


