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Zadání:
1) Níže uvedený text si pozorně přečtěte a odpovězte na obě otázky. U druhé otázky Vás poprosím o
jednoduchou odpověď v korejštině vycházející z textu.

2) Následující rozhovor si přečtěte a přeložte jej do češtiny.

3) Do vět doplňte správný gramatický tvar.

4) Po přečtení textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá.

5) V poslední části Vás poprosím o úvahu na téma Korejská tabu.
Délka vypracování by se měla u jazykových zkoušek pohybovat okolo 12 palců. Do délky započítávejte
celé vypracování, ne pouze poslední úvahovou část. Přeji hodně štěstí a budu se těšit na Vaše
vypracování!
화이팅!

Vypracování:
1) Soul je velké město s více než 10 miliony obyvatel. Je tam mnoho aut a cest, takže v
čase, kdy lidé jezdí do práce a z práce, jsou ulice ucpané. V Soulu je hodně lidí, kteří
jezdí vlastními auty. Ale více lidí používá autobus nebo metro. Autobus je pohodlný,
protože jezdí do každého koutu Soulu. Ale zabere to hodně času, když je ulice ucpaná.
Pokud pojedete metrem, můžete se (kamkoliv) dostat rychle. A protože v metru si
můžete také číst, lidé cestující do práce metro často využívají. A proto v posední době
stoupá počet lidí jezdících metrem.
1. 2
2. 지하철 안에서 책을 읽을 수 있고 빨라요.
2)
Zaměstnanec v bance: Jak vám mohu pomoci?
Zákazník: Chtěl bych si založit účet.
Zaměstnanec v bance: Mohu poprosit váš občanský průkaz a razítko?
Zákazník: Tady to je.
Zaměstnanec v bance: Budete si muset nejdříve vyplnit formulář/žádost. Zde napište
své jméno, adresu a heslo/PIN, prosím.
Zákazník: Dobře.
3)
1. 2
2. 3
3. 1
4)
1. X
2. O
3. X
Bod číslo 5 berte prosím s rezervou. Nečerpám z wikipedií, ani knížek, ale spíše z osobních
zkušeností a vyprávění od svých kamarádů či obyvatel toho státu. Je čistě jednostranný a místy
kontroverzní.
5) Jižní Koreu neboli Korejskou republiku v dnešní době zná každý aspoň od slyšení.
Lidé znají hlavně jejich výrobky, ať už automobilové (jako je značka Hyundai),
technologické (značky LG a Samsung), jejich kosmetické produkty a v těchhle dobách
i její uměleckou tvorbu v podobě populární korejské hudby, zkráceně k-pop. Jižní
Korea se také zařadila mezi asijské tygry díky svému rapidnímu růstu ekonomiky po
korejské válce v roce 1953.

Při takovém vyprávění zní tato země jako vysněná, co je však tajemství úspěchu téhle
země, která bývala jednou z nejchudších zemí na světě a nyní je 11. ve světě s
nejvyšším HDP na člověka? Taková reforma přinesla spoustu pozitivního i spoustu
negativního a přesně o těch negativech si budeme povídat.
Jižní Korea je patriarchálním státem. Co to znamená? Muži mají ve společnosti vyšší
postavení jak ženy, žena se musí podřídit muži a muž je hlavou celé rodiny. Ve většině
státech našeho světa jsou považováni muži za silná stvoření, kteří mají chránit svou
rodinu, a zatímco se rovnost pohlaví v jiných státech zlepšila, tady stále přetrvává a
mění se pomalu. To vedlo ke spoustě zákonům, které ženy nesmí porušit, nebo budou
pokutovány, popřípadě i odsouzeny do vězení. Mezi jedno z největších korejských
tabu tedy patří rovnoprávnost mužů a žen. Ženy jsou tu vnímány jako submisivní
stvoření, matky, které pracují hlavně v domácnosti a starají se o svou rodinu, zatímco
muž pracuje a vydělává peníze pro celou rodinu. Ve vedoucích pozicích se tedy jen
tak žena neobjeví, pokud není jediným dědicem v rodině nebo nemá známosti. Za mě
jeden z nejvíce absurdních zákonů pro ženy je zákaz potratů. Žena může podstoupit
potrat pouze v případě, že má v těhotenství zdravotní potíže, pokud je znásilněná (a
to též musí mít povolené od biologického otce). Zatímco je žena trestaná za
podstoupení nezákonného potratu ve výši několika milionů wonů nebo několika lety
ve vězení, není muž trestán vůbec.
O Korejcích se obecně říká, že jsou dokonalými pracovníky. Díky výchově, kterou v
dětství podstoupili během svých studiích si spoustu z nich vybudovalo nezdravou
soutěživost a ve všem chtějí být nejlepší. Dítě je odmalička hnáno k učení a k
nejlepšímu výkonu. Čím lepší známky dítě mělo, tím prestižnější školy si je vybíraly a
prestižnější školy zajišťovaly slibnější budoucnost a lepší práci ve firmách. Školou a
studováním to však nekončilo. I v práci museli podřízení věnovat veškerý svůj čas
svému nadřízenému, aby si zajistili jisté místo. Spory se šéfem mohly vést i k
vyhazovu. Takový tlak během dětství i v dospělosti dokáže u člověka způsobit vysoký
stres, který vede k depresím a ty vedou k sebevraždám, ve kterých je Korea druhá z
celé Asie hned za Japonskem. I když se v dnešní době tlak mírní, společnost má pořád
velká očekávání a sebevraždy se stále nedají redukovat.
Na deprese a různé úzkosti existuje spoustu prášků a terapií, ale právě toto léčení je
též považováno za společensky nedůstojné a slabé, a tak spousta lidí trpící na deprese
prášky nebere, což vede též k sebevraždám.
Kromě depresí, tlaku společnosti na školu a práci, je i velký tlak na korejské standardy
krásy u mužů a žen. Korea je velmi zběhlá v plastické medicíně a výrobě kosmetických
produktů, které jsou známé po celém světě. Právě kvůli standardům, které Korea má,
si Korejci i Korejky nechávají dělat různé plastiky, nejčastěji očních víček, zúžení tváře
či různé liposukce, pokud mají pár kil navrch, všichni chtějí vypadat podle „svých“

norem. Bohužel tento trend přetrvává dodnes a přijde mi smutné, že bohatší rodiny
svým synům a dcerám kupují k jejich osmnáctinám různé plastické operace, co je ale
horší, že ty děti z toho mají nehoráznou radost. Nátlak společnosti na vzhled dohnal i
mladé k tomu, že nejsou věčně spokojeni se svým vzhledem a touží po plastickém
vylepšení sami!

