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Během svého pátého semestru jsem dostal příležitost vyjet na jeden semestr do Jižní Koreji do
hlavního města Soulu na univerzitu Kookmin. Studium v zahraničí mě nadchlo natolik, že jsem
se v průběhu pobytu rozhodl o prodloužení na semestry dva. A proč zrovna Jižní Korea? Důvod
byl jednoduchý - chtěl jsem mimo Evropu. Korea je pro nás tak vzdálená, že se díky tomu každý
den cítíte jako Kryštof Kolumbus při objevování Ameriky, a každý den je nové dobrodružství.
Škola
Ačkoli Kookmin patří v Koreji mezi průměr, jedná se o první soukromou univerzitu po
ukončení Japonské okupace, a tak má svou historii i tradice. Hned po příchodu do Kookminu
vás překvapí obrovský kampus. Ve škole se nachází velké množství budov, patřící různým
fakultám, ale i hřiště, tělocvična, studentská zázemí, jídelny, studovny, knihovna, koleje a
dokonce i Mom’s Touch (korejský fast food), pekárna, lékař, banka a pošta. Kookmin se ale
bohužel nachází na úpatí parku Bukhansan, a tedy na okraji města, tudíž mu chybí klasické
studentské městečko (přírodou ale potěší). Škola také pořádá nepřeberné množství festivalů a
různých událostí, během kterých se rozlévá pivo, prodává nejrůznější jídlo a často vystupují i
poměrně známí korejští umělci. Vzhledem k tomu, že má univerzita dvacet tisíc studentů je tam
stále živo a pokud máte zájem se seznamovat, nebývá to příliš problém, povede-li se vám
překonat jazykovou bariéru. Korejci, ačkoli ve většině případů angličtině rozumí, se bojí mluvit a
dělat chyby.
To mě přivádí k jedné z nevýhod výměnného pobytu v Koreji, a to silný přízvuk
některých vyučujících (někdy je těžké rozumět). Výuka probíhá spíše ve stylu našich středních
škol. Studenti se učí v menších třídách a prakticky se vůbec nepřednáší a probírá se hlavně
praxe. Teorii si většinou musí studenti načíst předem z dodaných materiálů. Osobně v tom
vidím plus, ale samozřejmě to nemusí vyhovovat všem. V Koreji se od studentů očekává
intenzivní studium, a tak počet domácích úkolů a projektů je poměrně velký. Přesto se není
čeho bát, protože učitelé jsou na výměnné studenty méně přísní. Vzhledem k tomu, že je
učitelství v Jižní Koreji považováno za jedno z nejvíce prospěšných povolání a lektoři jsou na
sociálním žebříčku velmi vysoko, tak se k této profesi dostávají jen ti nejlepší, a je to velmi znát.
Vyučující téměř bez výjimky učení baví, jsou velmi přátelští, profesionální a ve škole tráví hodně
času a jsou vždy připraveni jakkoli pomoci. Osobně mi studium na Kookminu. Náhled na

evropská, asijská i celosvětová témata z pohledu Asijského technického giganta, kterým Korea
je, byl velmi zajímavý. Kookmin také nabízí studium korejštiny a korejských tradic (spojených s
historií čaje), kterého se vyplatí využít.
Peníze
Hned na začátek je nutné zmínit, že Jižní Korea je poměrně drahá a stipendium, které
škola poskytuje nepokryje celé náklady. Pokud jde o cestování, tak nejlevnější obousměrné
letenky vyjdou na 16 000, jedna cesta autobusem stojí 22 Kč a nelze si koupit žádnou “lítačku”
a pokud bydlíte mimo kampus je třeba každý den počítat s tímto výdajem.
Ubytování je v Koreji největší problém, je totiž velmi drahé. Já byl nucen bydlet mimo
kampus na školní ubytovně v centru, a to za 10 000 měsíčně (Kookmin část uhradil jako
stipendium). Ačkoli bydlet přímo uprostřed metropole byl ohromný zážitek, cena byla
dvojnásobná oproti kolejím v kampusu. Je potřeba si dobře rozmyslet své možnosti a popřípadě
se domluvit s Kookminem.
Ani na jídle se nedá příliš ušetřit. V restauraci ceny začínají na 80 Kč ale běžná cena je
120 a více. Suroviny na vaření vás často vyjdou hůře než restaurace a navíc 90% z nabízené
zboží jste v životě neviděli. Nejlevnější možnost je jídelna školy, kde se najíte za cca 60 Kč.
Jídlo
Je-li řeč o jídle, připravte se na přehnaně ostrá jídla, mořské plody, absenci chleba a
brambor, ale také na úžasné korejské BBQ, nejlepší marinované kuřecí na světě a perfektní
street food. Jídlo v Koreji je opravdu rozličné, ale pokud nejste na ostrá jídla, budete chvíli trpět,
než se naučíte nebrat si ty “čevené věci”. Na druhou stranu ochutnáte nepřeberné množství
nových jídel - kiwi dressing, kraby, sépie, mušle, plody aloe nebo například rybí bramborák.
Noční život
Ke každému dobrému jídlu v Koreji patří i “dobrý” alkohol, tedy pokud se dají rýžové
pálenky za dobrý alkohol považovat. Soju, Makgeolli, Somek, Dongdongju a další názvy, na
které pravděpodobně (ne)zapomenete. Pít s korejci byl vždycky zážitek, a to díky jejich
zábavným picím rituálům a hrám. Připravte se ale, že za pivo si značně připlatíte. Soul jako
takový v noci neskutečně žije. Centrum je přeplněné lidmi, kteří chodí především do klubů nebo
do karaoke. Hospody jak je známe z Česka ale v Soulu nehledejte.

Kultura
Určitě chvilku trvá než se člověk v Koreji “rozkouká” - Hangul je všude, celý systém se
zdá nesmyslný a lidé se chovají zvláštně. Po chvíli tím ale prohlédnete a začnete objevovat
krásy Koreji. V Soulu je hodně budhistických památek a chrámů, konají se zde budhistické
festivaly. Dále jsou tam paláce a vojenské památky z dob korejských dynastií. Vše doplňuje
úžasná příroda mimo metropoli, a to hlavně národní park Bukhansan, který dokáže být oázou
klidu a duchovním centrem.
Naproti tomu stojí obrovská moderní metropole, která umí návštěvníkům odhalit výhody
technologického pokroku - jeden z nejlepších systémů MHD na světě, wifi na každém kroku a
kartou lze platit úplně všude. Mrakodrapy vás doprovází se tyčí všude a ve městě najdete na co
si jen vzpomenete. Samozřejmě to s sebou nese i velkou nevýhodu - velké množství lidí. Soul je
hodně přelidněný, a tak očekávejte neustálé fronty - na MHD, na záchod, do restaurace nebo
třeba na fotku s tím nejkrásnějším stromem v okolí (ano to se opravdu stalo).
Korejci
Povaha korejců je poměrně zvláštní a je možné že s ní můžete trochu bojovat. Korejci
jsou od malička učeni být nejlepší, a tak jsou hodně cílevědomí, ambiciózní a často “jdou přes
mrtvoly” a lidi kolem sebe využívají k dosažení vlastních cílů. Pro ně jsou tyto praktiky však
zcela normální. Díky tomu jsou ale hodně vzdělaní a inteligentní a lze se od nich hodně naučit.
Naopak se pak bojí před ostaními ukazovat svoje slabiny a nechtějí dělat chyby, což je jeden z
důvodů jejich problému s angličtinou - bojí se mluvit, i když často mají lepší angličtinu než vy.
Mimo školu pak dokáží být hodně přátelští a zvídavý a hodně se zajímají o váš
domovský stát a Evropu a rádi také mluví o své kultuře, na kterou jsou hodně hrdí. Dokáží být
velmi laskavý a slušní. Samozřejmě nelze dávat všechny do jednoho pytle, vždy záleží, kdo na
vás zanechá největší dojem a ovlivní vaše vnímání skupiny.
Závěrem bych chtěl říci, že pobyt v Jižní Koreji byl sice drahým, ale také nejlepším
zážitkem mého života. Během celého pobytu jsem nenarazil na jediný problém a Koreu bych
doporučil určitě každému bez váhání.
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