Z
Závěre
čná zprráva ze
e studijního p obytu
Akademický ro
ok (doplňte prosím)
Tato zprávaa musí být předána
p
Zahrraničnímu od
ddělení Filozzofické fakultty UP(dále je
en ZO FF)
po ukonččení studijn
ního pobyt u. Zprávu, prosím, zašlete e‐m
mailem na adresu
j.horakova@
@upol.cz . Do
D předměttu e‐mailu napište
n
„Zprá
áva z pobytuu“ + název příslušné
země.
Závěrečné zprávy, jejicchž autoři a autorky sou
uhlasili/y se zveřejněním
m, jsou k dispozici na
internetovéé adrese https://ww
ww.ff.upol.ccz/studenti/zzahranicni‐m
mobility/administrace‐
vyjezdu/.

Jméno a příjmení
p
studenta//studentky::

Theo
odor Christo
ofi

E‐mail:

snow
wti1@gmail.com

Domácí VŠŠ:

Univerzita Palacckého v Oloomouci

Domácí faakulta

Filozo
ofická fakulta

Obor stud
dia:

Korejjština pro hospodářsk
h
kou praxi

Hostitelskká země:

Jižní Korea

Hostitelskká VŠ:

Soon
nchunhyang
g Universityy

Délka pob
bytu:

1 sem
mester

Prosíme o vyjádření,, zda hodlááte zprávu poskytnout
p
k uveřejněění a zda ji hodláte
zveřejnit anonymně či nikoli. ZZveřejnění jména a ko
ontaktu můůže pomocci dalším
uchazečům
m a uchazeččkám o stippendijní pob
byt v zahraničí.
Souhlasím
m s uveřejn
něním tétoo zprávy nebo její části na
internetovvých stránkách ZO FF
Souhlasím
m s uvedením
m jména u m
mé zprávy
Souhlasím
m s uvedením
m e‐mailovéé adresy u mé
m zprávy
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n
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Souhlasím s tím, aby zpráva byla uchována pro potřeby ZO FF
po dobu pěti let od jejího odevzdání. ano

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu:










Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijního 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 –
víza, 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 a studentky, 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
Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty a studentky)
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)

Zprávu napište buď jako souvislý text nebo, potřebujete‐li, odpovídejte na otázky.
1) TEXT
1) Jedno‐semestrálne štúdium na Soonchunhyang University so zameraním na Ázijské
štúdia. Mohli sme si zvoliť predmety z jazykového balíčku Kórejčiny, ekonomické predmety
ako aj predmety zamerané na politiku v ázijskom regióne. Vzdelávanie bolo vykonávané
primárne prednáškovým spôsobom. Každá hodina trvala 3 hodiny s 10 minútovými
prestávkami každých 50 minút. Pokiaľ si študenti zvolili všetky jazykové predmety, čakala
ich vysoká záťaž, nakoľko skupina Intermediate postupovala veľmi rýchlo. Vyžadovalo sa
naozaj každodenné samo štúdium. Bohužiaľ kompetitívny známkovací systém, ktorý ostatní
študenti z Ázie dobre poznajú, zamiešal karty. To akú známku na teste dostanete, nezáleží
od Vašej pripravenosti, ale od toho, ako dobre boli pripravený Vaši spolužiaci. Známky sa
rozpočítavajú podľa priemeru, takže aj so 70% môžete mať známku C‐ alebo D+. Veľa
čínskych a indonézskych študentov sa naozaj nejde vzdelávať, ale volia nižší level ,aby získali
dobré známky, preto neočakávajte vynikajúce výsledky. Taktiež skúšky prebiehajú všetky
v jeden týždeň tak, ako sú predmety v rozvrhu.
2)Všetky dokumenty nájdete online a je dôležité si všetko spísať na papier a postupovať
chronologicky, aby ste nezabudli niečo odovzdať. Letenky odporúčam bookovať hneď po
potvrdení z kórejskej strany o prijatí. Je to zhruba 12 hodinový let, preto osobne, už by som
si druhý krát priplatil a radšej letel Business class a nenechal sa prehovoriť. Economy sa dá
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vydržať, avvšak ak lietate častejšie n a dlhšie trate a preferuje
ete komfort nenechajte sa
s
stiahnuť daavom spolužiakov. Na lettisku sa potom nájdete, ale
a ten komfo
fort a hlavne viac ako
2,5 násobo
ok batožiny, lóža a flexibi lné posúvanie spiatočného letu za too stojí. Na začčiatku
semestru nebudete
n
ved
dieť, kedy prresne budete
e môcť letieťť z dôvodu m
make‐up weeku.
Týmto spôssobom si zab
bezpečíte fleexibilný odlett. Lóža na letisku taktiež ppoteší, nakoľko škola
je vzdialenáá od letiska 4 hodiny meetrom. KTX a ďalej metro Vás tam doppraví tak do 2‐2,5
hodiny. Je lepšie sa tam
m dostaviť naaozaj skorej a v lóži sa ob
bčerstviť, popprípade posp
pať.
3) Ubytoovanie je POVINNÉ
v Globall Village, naššťastie si
ho študeent nemusí hradiť
h
.
Nie je m
možné si nájsť
ubytovaanie mimo ca
ampus.
Izby sú m
maličké. Rozmer izby
je okol 22.5*3.5 metrre
s mreža mi na oknách do 3
poschoddia. Izba je ve
eľmi
úzka a ppodlhovastá, zdieľate
ju s kóreejským štude
entom.
Ubytovaanie v porovnaní
s buržoááznymi podm
mienkami
na jednoolôžkovej izb
be
Neředínn 2 , sú o dosť horšie.
m nemilo prekkvapený
Bol som
,nakoľkoo som si zvykkol na
štandardd ubytovania
a kolejí
Neředínn, kde som bo
ol
nadmierru spokojný.
Bohužiaaľ o čistotu kú
úpeľne
a spoloččných priesto
orov na
bunke saa nestarajú
príkladnne. Heslo čo je
j mokré
je čisté ssa uplatňova
alo často.
eľne, 6 izieb ppo 2 osoby a spoločný prriestor (obývvačka). Na prrízemí
Bunka obsaahuje 2 kúpe
sme mali prístup
p
do kuchynky so 6 varnými plattňami, iba od
d 13 do 15 a od 17:30 do
o 21
počas pracovného týžd
dňa, cez víkennd bola dobaa posunutá od
o 9 do 13 a od 17:30 do 21.
Museli smee sa vopred zapísať
z
a zdieeľali sme týcchto 6 platniččiek s vyše 3000 študentm
mi. Jedlo
sme mohli mať v chladiiacom boxe, ktorý znovu zdieľalo 70 ľudí. Menza varila primárne
o dobré, ale v porovnateľľnej cene s malými
m
reštauuráciami oko
olo
kórejské jedlá, chuťovo
univerzity. Od 23 do 5 ráno
r
bol inteernát zavretýý nedalo sa odísť
o
a prísť. Prísna segre
egácia
mužov a žieen na internátoch. Opačnné pohlavia sa nesmú na
avštevovať naa izbách. Kažždú
stredu kontrola chladia
aceho boxu, čči máte správne uložené jedlo a po 223 prišli skontrolovať
vašu prítom
mnosť na izbe.
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Vchod do internátu

orej sa nacháádza menza a potraviny v campuse
Pohľad na budovu v kto
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Jedlo v rešttaurácii pre tri
t osoby

Jedlo v rešttaurácii pre tri
t osoby
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Tradičný Kó
órejský dezert

d
Sushi pre dvoch
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Balený obeed z potravín

Donáška vyyprážaného kuraťa
k
pre dvve osoby
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Kórejská un
niverzita o ubytovaní posskytuje veľm
mi málo inform
mácií. Tie poodstatné sú
zamlčané, ako
a napr. večierka, prísnna segregáciaa pohlaví, napriek tomu, že sme dosp
pelí,
skladovaniee potravín, room check kkaždú stredu
u a podobne. Osobne pree mňa tieto
informácie sú podstatn
né a to, že soom ich dostall až po prícho
ode, ma značčne zarazilo.
Uvedomil som
s
si, akým
m luxusom opplývame na Neředíne
N
ako
o aj osobnou slobodou.
Pri príchode nás na letisku vyzdvihool školský autobus, avšakk pri ceste doomov sme si museli
zariadiť dopravu sami. Bohužiaľ 90%
% ľudí ma ne
efunkčne mo
obilné číslo v Kórei a plattby
online sa skkomplikujú. Taktiež web stránky na nákup
n
lístkovv na vlak sú i ba v Kórejčin
ne alebo
veľmi neprehľadné. Mu
useli sme preeto požiadať spolubývajú
úcich o pomooc. Taktiež po
o
anglicky je vcelku problém sa doho voriť. Plánovvanie a zariaď
ďovanie cestty na letisko bolo pre
mňa čiasto
očne stresujú
úce, napriek ttomu, že niekoľko krát ro
očne cestujeem sám po svvete.
4) Štipendium nám bolo vyplatené vopred na účet. Finančné prostriedkky nie sú dosttačujúce
na pokrytiee celého pob
bytu. Je nutnéé mať finanččné rezervy a počítať so zzvýšenými ná
ákladmi
na stravu ako
a aj možné
é cestovanie,, nákupy a príplatok
p
bato
ožiny na cestte domov. Ve
eľa
študentov nakúpi suveníry a prekroočí hmotnosttný limit aleb
bo rovno prikkupuje ďalší kufor.
ostlivosť sa m
môže predražžiť, odporúča
am preto maať dostatočné
é
Taktiež zdrravotná staro
rezervy.
55) Na univerzite sa
nachádza
polyfunkčné
é ihrisko,
na ktorom sme
hrávali baske
etbal
a futbal poča
as
tteplých mesiacov.
ŠŠtudentské kluby
k
boli zaujímavé, no
neakceptova
ali
zzahraničných
h
šštudentov. Bola
B to
jjedna z vecí, ktorá
mňa osobne
e
ssklamala. Po
očas
zzimného sem
mestra sa
koná školskýý festival,
ktorý hodno
otím
vveľmi pozitívvne.
Nádherný zá
ážitok!
A
Ako pozitívu
um
hodnotím aj
a školské bu
undy, ktoré s me si mohli zakúpiť. Právve na tomto festivale bolo vidieť
ich rôznoro
odosť naprieč fakultami a odbormi. Prevažne
P
na ekonomickýc
e
ch predmeto
och sa
organizovaali aj výlety v rámci vzdeláávania. Do knižnice sme mali prístup až so študen
ntskou
kartou. Avššak knižnicu sme vo veľkeej väčšine vô
ôbec nevyužili, nakoľko vš
všetky materiáli sme
dostávali na mail alebo
o ako handouut. Super bol malý obcho
od s učebniccami na príze
emí
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knižnice. Nemuseli sme
e nikam choddiť ,ani nič ob
bjednávať, vššetky potrebbné materiáli sa dali

Školský festival

zakúpiť tu. Osobne som
m fitnes centtrum na pôde univerzity nevyužíval, nno spolubýva
ajúci
áno. Bolo decentne
d
vyb
bavené, no ppodliehalo zn
novu otváraccím hodinám , ktoré nie vžždy
vyhovovali študentom. Permanentkka nebola prríliš drahá. Pripojenie k innternetu bollo taktiež
v porovnan
ní s Neředíno
om o poznannie slabšie, naapriek Kórejsskej reputáciii s rýchlim
internetom
m. Prechod z vysokej prennosovej rýchlosti na 60 Mbit/s
M
pri zdiieľaní jednéh
ho
routeru so 6 ľuďmi (cca
a 12 zariadenní) vie narobiť paseku. Skkype telefonááty často krá
át spadli,
nepočuli sm
me sa, pri po
ozeraní filmo v alebo videí sa niekedy muselo čakaať na načítan
nie, aby
bolo pozeranie plynulé. Odporúčam
m si priniesť router s káblom a využiť pripojenie do
d siete
cez port v stene.
s
Takým
mto spôsobo m si môžete zabezpečiť o čosi stabilnnejšie pripoje
enie.
V univerzitných budová
ách sieť častoo krát neznie
esla nápor študentov a jeednoducho spadla.
s
V novej budove BRIX sa
a tento prob lém vyriešil, no nebola ešte plne využžívaná, tak o kvalite
siete v tejto
o budove sa vyjadriť nem
môžem.
6) Osobne som mal me
enší problém
m s administrááciou liekov. V bežnej am
mbulancii to lekári
odmietli naapriek tomu, že liek figurroval aj v Kórrejských data
abázach. Mu sel som teda
a
navštíviť neemocnicu v hlavnom
h
messte a administrácia lieku v plnej úhraade v ČR 100/200Kč
SK 5eur, no
o v Kórei sa podanie
p
liekuu vyšplhalo až
a na 35eur pri
p plnej úhraade. Našťasttie mi
s objednan
ním k lekárovvi pomohli naa zahranično
om oddelení. K lekárovi soom musel ísťť už sám,
alebo uhradiť všetky ce
estovné náklaady niekomu
u s Global Supporters, ktoorý by bol v tom
čase ochotný so mnou ísť k lekárovvi.

Univerzita Palackého v Olom
mouci | Křížkovskkého 8 | 771 47
7 Olomouc
www.upol.czz

Asi najnepríjemnejšia skúsenosť bola s mojím spolubývajúcim, ktorý porušil akýkoľvek
morálny kódex a prešiel moje osobné veci. Čítal si môj denník a diár, ktoré obsahovali citlivé
údaje ako čísla kariet, zdravotný stav, kontaktné údaje rodiny a priateľov. Zahraničné
oddelenie nápomocne problém so spolubývajúcim vyriešili. Vďaka voľnému priestoru na
inom podlaží sa odsťahoval. Mal som teda izbu pre seba.

2) DOTAZNÍK
(délka odpovědí – dle vlastního uvážení)
1. Co byste doporučil/a studentům, kteří plánují studijní pobyt v zahraničí s ohledem na
informační materiály o cílové zemi či místě studia, finanční podporu, jazykovou přípravu,
postup, jak žádat o přijetí apod.:
Podrobné preštudovanie všetkých materiálov online, nie len tých, ktoré poskytuje
univerzita. Hlavne by som sa sústredil na blogy študentov, ktorý pobyt v danej zemi
absolvovali, najlepšie na univerzite, kde plánujete študovať. Určite sa nespoliehať na
finančnú podporu, ale vytvoriť si svoje fondy. Môže sa stať, že podpora plne pokryje
náklady a to len poteší. No ak náhodou univerzita poskytne menej financií ako ste sa
spoliehali, môže to sabotovať Váš výjazd. Je dobré sa dopredu oboznámiť aspoň trošku so
systémom verejnej dopravy a pôdorysom letiska. Nestratíte cenné minúty stresovaním
a hľadaním správnej cesty. Dôležité je nezmeškať spoje pri presunoch.
2. Můžete poskytnout tip/ radu týkající se společenských záležitostí v hostitelské zemi/ na
hostitelské instituci (kulturní rozdíly, důležitost jazykové výbavy atd.):
Odporúčam kúpiť si kvalitné štuple do uší. Kórejský študenti sú o poznanie hlučnejší a majú
tendenciu zabúdať, že aj cez dvere počuť. Majú trošku iný biorytmus, do postele chodievajú
okolo 2 ráno, mnohý aj neskoršie. Sú zvyknutý fungovať aj so 4 až 5 hodinami spánku bežne.
Ich prednášky začínajú okolo obeda alebo aj neskoršie. Nanešťastie hodiny kórejčiny pre
zahraničných študentov začínajú o 9 ráno. Vstávame teda po väčšine aj o 2 až 3 hodiny
skorej ako oni. Treba si dať pozor na to kde necháme veci. Napríklad ak nechám
v spoločnom priestore (obývačke) chrumky alebo v sprche šampón, spolubývajúci sa
ponúknu aj sami. Majú silné kolektívne cítenie, preto všetko radi zdieľajú. Je tak trošku
taboo objať alebo dotknúť sa opačného pohlavia pokiaľ nie sme naozaj dobrý priatelia, no
ak sa jedná o rovnaké pohlavie Kórejci sú veľmi otvorení. Až prekvapivo otvorení kontaktu,
čo pre mňa ako Slováka bolo zo začiatku zvláštne.
3. Jaké byly hlavní rozdíly mezi vzdělávacími postupy a metodami, průběhu zkoušek atd.
na domácí a na hostitelské instituci:
Na hosťovskej univerzite preferovali prednáškový systém so samo štúdiom. Rozdiel bol
napríklad v úplne povinnej dochádzke, aj v prípade prednášok. Osobne preferujem povinnú
dochádzku iba na cvičeniach, nakoľko mi čisto prednáškový systém nevyhovuje, pokiaľ nie
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je prednášajúci zdatný rečník a udrží moju pozornosť. Skúškové termíny sme mali fixne
stanovené, bol iba jeden pokus. Ako som vyššie spomenul všetky skúšky sa odohrali
v jednom týždni podľa rozvrhu. Otázky boli koncipované tak, že ak si študent namemoroval
učebnicu od slova do slova bez problémov skúšku prešiel. Kompetitívne známkovanie, ktoré
som tiež už opísal bolo asi najväčším negatívnym rozdielom.
Na UP kladú vyučujúci dôraz na pochopenie učiva, logický postup a kreativitu riešenia, čo mi
na niektorých predmetoch hostiteľskej univerzity naozaj chýbalo.
4. Jaké závěry můžete vyvodit z absolvování studijního pobytu v rámci programu
mezinárodní mobility. Splnil pobyt Vaše očekávání. Setkal/a jste se s nějakými závažnými
problémy. Co jiného kromě akademického přínosu Vám pobyt dal:
Samozrejme mi pobyt priniesol akademický posun v politických a diplomatických smeroch,
ktorým som sa tam venoval vo veľkej miere. Dôraz a na pochopenie hisotricko‐kultúrne
väzby tvoriace súčasnú Kórejskú spoločnosť, mi pomohli lepšie pochopiť, aj lingvistické
špecifiká jazyka. Pobyt mi priblížil Kóreu, aj z trošku iného ako akademického pohľadu. Mal
som možnosť vyskúšať jazykové zručnosti v praxi ako aj nadobudnúť interkultúrne sociálne
zručnosti. Bežný obed alebo cesta taxíkom sa premenili na formy pasívneho vzdelávania.
Očakávania v niečom predčili, no v inom sa zas mojim očakávaniam nepriblížili.
V neposlednej rade mi tento pobyt dal aj možnosť reflektovať na môj život doposiaľ.
Uvedomil som si, aký som nesmierne hrdý na našu kultúru a krajinu. Moje rodinné, aj citové
väzby k Českej republike sa taktiež o to viac prehĺbili. Semester strávení na Soonchunhyang
University bol zaujímavý, poučný a zároveň aj skvelý zážitok. No som veľmi rád, že som
študentom Univerzity Palackého. Určite by som nevymenil našu univerzitu za tú Kórejskú na
stálo. Za skúsenosti som vďačný, no ako sa hovorí, všade dobre, ale doma najlepšie.
5. Které stránky výměnného studijního pobytu zejména oceňujete:
Určite možnosť vycestovať na semester do krajiny, kde som mal záujem študovať
magisterské štúdium, mi pomohlo si urovnať priority a zistiť realitu. Test vlastnej
adaptability, samostatnosti a emocionálnej stability. Určite poznanie novej kultúry,
cestovanie a nové znalosti.
6. Máte nějaká doporučení, jak výměnný program mezinárodní mobility zlepšit?
Vytvoriť zoznam partnerských univerzít s pravdivými informáciami pre študentov, ktorý by
obsahoval dohodnuté podmienky pre študentov (aj u nás sa stalo, že podmienky sa zmenili
mesiac pred odletom. Nevedeli sme, že štipendiá z kórejskej strany nie sú fixne dohodnuté,
ale môžu aj nemusia byť.) Bohužiaľ pri mnohých inštitúciách si študenti len veľmi ťažko do
hľadávali potrebné informácie.
Poprípade fixné výšky základného štipendia od našej univerzity( to čo bude na vyše je
bonus) a výšku nákladov, aby sa študenti mohli rozhodnúť, ktorá varianta je pre nich
finančne vhodná.
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Akademický kalendár s presne určenými požiadavkami na splnenie a ich dátum doručenia.
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