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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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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.  
 
 


