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Osobní údaje 

Jméno: Bui Ngoc Anh 

Kontakt: anniebuithi0821@gmail.com; klidě dejte vědět i na Messengeru (Annie Bui) 

Délka pobytu v Soulu: od 20. února – 25. června 2018 

Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Kontaktní osoba na SMU: Yerim Oh (id4508@hanmail.net) 

 

Příprava pobytu 

Vízum 

Určitě doporučuji začít vyřizovat vízum, co nejdříve. Velvyslanectví Korejské 

republiky v Praze (http://overseas.mofa.go.kr/cz-cs/index.do) to trvalo cca 3 týdny, 

a to pouze k vyřízení žádosti, kterou je nutné vyplnit. Je vyžadováno vízum přímo 

typu D-2-6. Ze začátku nebylo možné toto specifické vízum dohledat online, takže 

lehká panika, ale nakonec jsme vízum dostaly prakticky bez problémů. 

K vízu jsou dále potřebné i potvrzení od bank, že skutečně máte dostatečné 

finanční prostředky k příletu i odletu a také originály různých dokumentů – jak od 

nás – tak i z Koreje, pasové fotky, a samozřejmě pas. Bylo také nutné několikrát 

volat, protože na stránkách určité informace nejsou zcela tak jasné a zřetelné. 

Připravte si na vízum 1 500 Kč.  

 

Očkování 

Je také nutné začít myslet touto dobou i na očkování. UHK si vyžaduje přímo: 

žloutenku typu A, B a břišní tyfus a nechat si vystavit mezinárodní očkovací průkaz. 

Tohle vše je možné ve Fakultní nemocnici na Centru očkování a cestovní medicíny. 

Zároveň byl nutný i rentgen plic kvůli tuberkulóze. Bylo i doporučeno i očkování 

proti vzteklině a meningokoku. Očkování dohromady cca. 5 000 Kč. VZP některá 

očkování částečně proplácí – stačí se pouze zeptat a zaregistrovat do tzv. Klubu 

pevného zdraví. 

 

Cestovní pojištění 

Já osobně jsem si zakoupila cestovní pojištění od VZP balíček Optimal za 

zvýhodněnou cenu 4 438 Kč, právě díky Klubu pevného zdraví. Tento balíček 

zahrnuje veškeré limity plnění požadovány směrnicí kvestora UHK. 
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Po příletu si koordinátorka smlouvu okopírovala, takže si ji určitě povezte s sebou. 

 

Banka 

Účty vedené u České spořitelny a výběry z bankomatů v Koreji stály zaokrouhleně 

kolem 200 Kč a bylo možné používat i debetní kartu bez jakýchkoliv dodatečných 

poplatků. SMU automaticky vystavila všem mezinárodním studentům korejský účet, 

takže je možné si převést peníze z českého a používat pouze ten korejský, avšak 

to nedoporučuji, protože si Česká spořitelna účtuje z převáděné částky 10%.  

 

Letenky 

Rozhodly jsme se letět s Emirates (protože, proč ne), KoreanAir sice létá přímo do 

Soulu, ale ceny se nelišily o tak závratné částky. Let s transferem trval kolem 17 a 

půl hodiny, se 3 hodinami v Dubaji. Nazpět cesta trvala něco přes 20 hodin (se 4 

hodinami v Dubaji). Emirates mají 30kg limit se 7kg jako příruční zavazadlo. 

Celková cena: 22 398 Kč. 

Při letu nazpět jsem musela dokupovat 5kg za cca 4 000 Kč, a stále to ještě 

nestačilo, takže jsem musela posílat balíček poštou o cca. 8kg za cca 2 700 Kč. 

 

Studium na SMU 

Koleje 

V blízkosti kampusu jsou univerzitou zakoupené domy sloužící jako koleje pro 

mezinárodní studenty. Před odjezdem je ještě nutné vyplnit žádost o ubytování. (V 

Guideline je sice uvedeno, že máte na výběr mezi 1-; 2-; 3lůžkovými atd. pokoji, 

ale koordinátorka nás nakonec dala na 4lůžkový pokoj, takže na výběr prakticky 

není.) 

To, co nás čekalo, jsme těžko nesly minimálně měsíc. Jednalo se o byt 

s kuchyňkou, 2 pokoji, koupelnou spojenou s toaletou a sprchou a velkou 

společenskou místností, kde jsme trávily nejvíce času, protože se tam nacházely 

stolky s našimi notebooky. Poměrně malý pokojík, který jsme sdílely se 2 dalšími 

studentkami, byl vybaven 2 palandami a malou šatní skříňkou pro každou. Poslední 

pokoj byl obýván 2 japonskými studentkami. 

Stav, ve kterém se koleje nacházely, nám ze začátku málem vehnal slzy do očí. A 

největší pobavení hned na začátku – tyhle koleje jsou jedny z nejlepších v téhle 



oblasti! (To, že pod univerzitou se nacházely zbrusu nové koleje, které byly 

k dispozici pouze čínským studentům, jsme se dozvěděly naštěstí až ke konci 

pobytu.) Koupelna v akutní potřebě opravy a… úklidu. Ze začátku nefungoval 

pořádně ovladač teploty vody, takže pokud jste se sprchovali déle než 8 minut, tak 

nastaly 2 situace: buďto se z vás stala Matka draků a v opačném případě - člen 

Noční hlídky. Oprava proběhla do měsíce, avšak naše spolubydlící, které tou 

dobou tam studovaly již 2 roky, pronesly, že to tak „fungovalo“ rok a půl. Po měsíci 

začal kapat kohoutek a ke konci pobytu to došlo do takového bodu, kdy už tekl 

slušným proudem a paradoxně přestalo odtékat vedlejší umyvadlo. V areálu se 

nacházela „office“, která měla řešit podobné problémy, avšak… Pokud bych to měla 

uvést na příkladu, tak jsem od začátku „obývala“ židli, která byla „životu 

nebezpečná“. Trčely z ní šrouby, ale nakonec jsme zaimprovizovaly a do 

předposledního měsíce jsem měla „normální“ židli. Na poslední měsíc mi už upadly 

šrouby všechny a opěradlo, ale to už mi bylo jedno. Slečny z „office“ o tomto 

problému věděly, a dokonce si pořídily fotky. A řešení bylo přesně tam, kde čekáte. 

Nikde. 

Pravidelně chodila „uklízet“ jedna postarší paní. Chodila vyhazovat odpadkové 

koše a maximálně zametla a vždycky říkala, že jsme strašně čistotné, takže víc 

toho dělat nemusí. A pokud „neuklízela“, tak buď: dělala zahrádku, nebo se 

vybavovala na mobilu. 

Na začátku se platí $300 deposit, ze kterého se hradí elektřina, internet atd. ke 

konci ze část vrací. Plus $450 za ubytování. Zaplatíte najednou a pak se o úhrady 

za ubytování nemusíte starat. Dohromady cca 15 000 Kč. 

 

Kampus 

Sangmyung University se na nachází 

téměř v srdci Soulu – pouhých 10 minut 

autobusem od Gyeongbokgung paláce. 

Kampus se nám zdál obrovský, ale 

samotní studenti ho označili jako 

malinký. Nachází se tam několik budov 

pojmenovaných písmenky, knihovna (ve 

které jsme nemohly dohledat anglické texty), 2 convenient stores (7-Eleven a GS25 

– otevřené 24/7/365). První den jsme dostaly mapu, takže je dobré ze začátku ji 

Jeden z nekonečných kopců 



nosit s sebou. Univerzita je umístěna na obrovském kopci, takže pokud máte 2 

přednášky za sebou v různých budovách, gratuluji, dáte si pěkný work-out. 

Dokonce jsou k dispozici eskalátory jezdící z půlky kopce nahoru. Studenti si často 

volali taxíky, jen aby ho nemuseli chodit, nebo jezdili autobusem. 

 

Jedna z největších výhod, co má tato univerzita, je posilovna pro studenty zcela 

zdarma. Otevřená byla 6 dní v týdnu od 8:00 do těch 21:00. Je více než dostatečně 

vybavená, a dokonce se tam nachází i přístroj InBody. Naproti byla tělocvična pro 

taekwondo klub. Dále tenisové kurty, basketbalové hřiště a tělocvična pro 

basketbalový univerzitní tým. 

V Koreji je běžné být součástí klubů. Jeden z nejlepších způsobů, jak se seznámit 

s ostatními studenty se stejnými zájmy mimo studovaný obor. My jsme byly 

součástí tzv. SISO klubu, který byl přímo pro mezinárodní studenty. Scházeli jsme 

se tak jednou za měsíc, při nějaké události. Cherry Blossom festival, nebo 

basebalový zápas. Pokud byl návrh a našel se dostatek lidí, šlo se. Je tu X dalších 

klubů, např. taneční klub, skateboardový nebo taekwondo atd. atd., ale když byly 

nábory, všechny nápisy byly napsány v korejštině a zároveň jsme pochybovaly o 

jejich znalostech angličtiny…  

Samozřejmě, se tam nachází i menza, která 

vaří slušně za slušné ceny. Je na výběr mezi 

2 jídly. Ceny v rozmezí od $4 - $4,5 a pokud 

nemáte chuť na jídlo z menzy, podél toho 

obrovského kopce je tak tucet restaurací. 

Stačí si jen vybrat. Ceny už jsou pak o něco 

vyšší. (cca o $3 - $4). 

 

Doprava 

Stačí si zakoupit v jakémkoliv convenient store tzv. T-Money Card za $5, která 

funguje na základě dobíjení. Za měsíc cca. $45. Platí jak na autobusy, tak na metro. 

Jednosměrná jízdenka bez transferů za $1,2. Výhodou je, že platí po celé Koreji – 

jak v Busanu, tak i na ostrově Jeju – kdekoliv.  

  

Slušné i zdravé jídlo z menzy 

 



Přednášky, jazyková výuka korejštiny 

Není to tu rozdělené na cvičení a přednášky. Oficiálně byly povoleny 4 absence, 

avšak to se lišilo na základě vyučujícího a jejich požadavcích. Jsou tam velmi 

populární online kurzy. Jedná se o online video přednášky, které jsou považovány 

jako odučené hodiny. Na zhlédnutí videa je zpravidla určen jeden týden, a pokud 

tak neučiníte, je to absence. 

Semestr dělí midterms a finals. Pokud totálně nezvoráte midterms, finals by měly 

být procházkou růžovým sadem. 

Předměty je možné zapisovat a odepisovat během prvního týdne od začátku 

semestru. Semestry jsou tu rozdělené jinak – jarní a podzimní. Na výběr 

z předmětů v angličtině toho rozhodně moc není. Kdybychom se bývaly nezeptaly 

na předměty z jiných fakult, bylo by i možná pravděpodobné, že bychom ani 

nesplnily podmínku 3 předmětů. 

 

Global Hospitality Communication 

Jeden z příkladů online kurzu. Kurz byl zaměřen na angličtinu, kterou je možné 

používat v institucích pohostinství. Nic složitého - 1 kredit zdarma. 

 

Foodservice Administration & Personnel Management 

Časově nejnáročnější předmět ze všech a ani za to nestál. Vyučující byl plný sám 

sebe, protože před 20 lety pracoval v Americe a určitě o sobě smýšlel jako o tom 

„cool“ vyučujícím, kterého všichni zbožňují (nezbožňují). 3hodinový blok, kde se 

hodinu a půl přednášelo a zbývající čas byl určen na diskuzi. Bylo od nás také 

očekáváno, abychom si pořídily učebnici za $200 a nebo .pdf verzi za $40, ale 

strýček Google našel starší verzi – zadarmo. Na každou hodinu bylo nutné připravit 

report na případ z Human Resources managementu, které byly ve většině případů 

absurdní, a mít na ni zmiňovanou diskuzi. Bylo veselé zjistit, že korejští vyučující 

nejsou zvyklí na studenty, kteří umějí myslet za sebe a do diskuze se zapojují i 

jinak než nesmělým zvednutí ruky. Navíc, zapojení studenti hovořili v korejštině, 

takže jsme se zúčastnit ani nemohly, i přesto, že jsme chtěly. Vyučující odpřednášel 

v korejštině a následně to shrnul do angličtiny pro jediné 2 mezinárodní studentky 

– nás. Super pocit, když víte, že brzdíte celou třídu o 50 studentech, kteří za své 

vysokoškolské vzdělání platí nemalé peníze. 



Midterms a finals dohromady tvořily 20% konečné známky, absence dělala 30%, 

účast v hodinách a při diskuzích 30% a zbývajících 20% skupinový projekt. 

 

English Enrichment (Speaking) 

Druhý časově nejnáročnější předmět. Bylo nutné si pořídit pracovní sešit a učebnici 

za dohromady cca. $28. Na každou hodinu doplnit celou lekci v učebnici a 

v pracovním sešitu, naučit se slovíčka týkajících se daného tematického okruhu a 

každou hodinu z nich byl malý test. Následoval Speaking v párech o daném tématu. 

Vyučující byl Kanaďan (Danny Szumilak), takže s angličtinou nebyl žádný problém. 

Překvapení nastalo při midterms a finals. Bylo po nás požadováno mluvit na 

nahrávku, kterou bylo nutné přepsat do Word dokumentu a vyplnit tabulky. Je to 

hodně práce, ale poznaly jsme i jiné lidi, kteří umějí i slušně anglicky. 

 

English Enrichment (Current Issues) 

Můj osobně nejoblíbenější předmět ze všech. Vyučující (Samuel L. Denny Jr.) byl 

z Texasu a velmi sympatický pán. (A také dohlížel na SISO klub.) Na každou 

hodinu si dobrovolníci připravili pro ně zajímavý článek, přednesli ho před třídou a 

po prezentaci posledního se hlasovalo pro článek, který byl předmětem diskuze na 

začátku následující hodiny. Možnost popovídat si s korejskými studenty na aktuální 

témata a poznat i jiné perspektivy. Midterms a finals nebyly tak těžké, pokud se na 

to úplně nevykašlete. 

 

English Enrichment (English through Cultural Understanding) 

Další online kurz. Pokud se před zkouškami podíváte na .pdf soubory, které jsou 

k dispozici, neměly by nastat žádné komplikace. 

 

Jazykový kurz korejštiny 

Univerzita nabízí bezplatné nekreditové jazykové hodiny. Probíhaly každý den od 

pondělí do čtvrtka, hodinu a půl ve večerních hodinách kvůli překrývání předmětů 

ostatních studentů. Na začátku semestru proběhl rozřazovací test, ale hned jsme 

řekly, že nic neumíme, takže nás dali do začátečnické úrovně hned. 

Tyto hodiny patřily k mým nejoblíbenějším. Paní vyučující byla jedna z nejmilejších 

a nejochotnějších lidí, jaké jsem za celou dobu potkala. Anglicky sice moc nemluvila, 



ale vždy jsme se pochopily. Učili jsme se podle učebnice Master Korean (za 

pracovní sešit a učebnici $27) a za 4 měsíce jsme stihli dobrat 2. Naučili jsme se 

číst korejské znaky a ty nejčastější gramatické jevy a slovíčka. 

 

Organizace na SMU 

Po příletu jsme čekaly asi tak 2 hodiny na zbývající studenty. Poznaly jsme naši 

koordinátorku (Yerim Oh), která je na jednu stranu svým způsobem strašně fajn a 

super, ale na tu druhou… Ne tak fajn. 

Druhý den byl hned Orientation day, kde jsme dostaly ty nejpodstatnější informace, 

zapsaly požadované předměty, a naštěstí tam byl někdo, kdo překládal do 

angličtiny. Hned jsou požadovány informace pro tzv. Alien Card (cca. $30), která 

slouží jako dočasný doklad totožnosti po dobu pobytu a pro snazší cestování.  Ke 

konci při odletu ji imigrační vybírá na letišti. Bylo také nutné dostavit se na imigrační 

pro registraci otisků prstů. 

Používán je tam tzv. e-campus, který je celý kompletně v korejštině, takže ze 

začátku bylo hned veselo. 

Na Orientation Day bylo nutné se dostavit, takže jsme přiletěly o cca 10 dnů před 

začátkem semestru. Buddy System začal až měsíc po začátku semestru a když 

jsme naši buddy poznaly, tak v první řadě byla časově hodně vytížená, protože 

studovala super těžkou chemii, a ještě k tomu anglicky skoro nepromluvila, vždy si 

přivedla kamarády, kteří angličtinu zvládali. (Zapojila se, protože následující 

semestr letěla do Kanady a chtěla si vylepšit angličtinu.) 

Jinak, organizace na SMU nám často vadila, protože všechno bylo postavené na 

hlavu, a někdy to dokáže pořádně zkazit náladu. Čínští studenti byli 

upřednostňováni a často jsme si připadaly jako přítěž. 

Dále jsme měly možnost zúčastnit se tzv. Members Training, neboli MT. Je to 

příležitost freshmen, jak se seznámit se svými seniors. Hlavně se tam pije a hrají 

se pijácké hry. Určitě doporučuji, protože uvidíte uvolněné Korejce a více se sblížíte, 

jak se svými „spolužáky“, tak i s vyučujícími a je to velká součást korejské 

univerzitní kultury. 

Další velkou událostí v semestru je univerzitní festival. Festival trvá pár dní a je plný 

vystoupení různých klubů, dokonce uvidíte i pár celebrit. Do minulého roku se 

jednalo o akci plné alkoholu, avšak letos bylo zakázáno prodávat alkohol. 

  



Tipy na závěr - na Soul 

Jedné věci, co jsme si všimly – 

protestuje se tam jako o závod. 

Minimálně dvakrát do měsíce je 

mega velký protest, který zvládne 

zablokovat dopravu na X hodin.  

 

Určitě doporučuji stáhnout si aplikaci 

pro na metro. (Subway Korea – na 

Google PlayStore i na AppStore 

dostupné). Jsou tam trasy metra jak Soulu, tak i Busanu a nebo i Deagu. Dále 

aplikaci KakaoTalk kvůli komunikaci. (Je možné vytvořit si účet i s českým číslem.) 

Samozřejmě existují alternativy jako Messenger, ale v Koreji se používá jen 

KakaoTalk. NaverMaps, na oblasti v Koreji často i přesnější než GoogleMaps, ale 

ty také postačí. Papago Translator, jeden z nejlepších na jazyky jako jsou korejština, 

čínština atd. Dále NaverDictionary také skvělý.  

 

Nějaká moudra na závěr? Pokud celkové finanční prostředky spolu se stipendiem  

nedají minimálně 160 000, půjde to, ale nebude to pohodlné. Přeci jen, jsme mladí 

a chceme se sem tam pobavit a nestarat se věčně jen o peníze. Pokud do Soulu, 

tak určitě ne na Sangmyung University. Jak již bylo řečeno. Organizace moc 

nefungovala a byly jsme z ní nejednou nešťastné a není zatím ještě připravená na 

mezinárodní studenty. Jen na čínské. Jediná mezinárodní studentka v našem 

ročníku, mimo naše duo, byla studentka z New Yorku, která v Soulu žila více jak 6 

měsíců, takže byla spíše se svými. 

Jediného čeho lituji, je volba hostující univerzity, AVŠAK zkušenost samozřejmě 

skvělá a nejraději bych letěla ještě jednou.  

 

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně prakticky čehokoliv, neváhejte a dejte 

vědět.☺ 

 

Protestující dav proti současnému prezidentovi 


