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Úvod
Vybrala jsem si tohle téma, protože bych chtěla jednou bydlet v Koreji a umět
korejštinu. K tématu jsem přišla už před rokem a úplnou náhodou, ale zalíbila jsem si
ji.
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1. Všeobecné informace
1.1 Poloha
Korea se nachází ve východní
Asii a rozděluje se na Severní Koreu a
Jižní Koreu, Jižní Korea se nachází na
jižní části poloostrova a kolem je
obklopena
Žlutým
mořem
a
Japonským mořem, na severu je
Severní Korea, která je také obklopena
Žlutým mořem a Japonským mořem

1.2 Jazyk
Hlavním jazykem je korejština. V
Koreji mají jinou abecedu, než máme my,
používají totiž Hangul, který se rozděluje na
14 souhlásek a 21 samohlásek, které se
rozdělují na 10 základních samohlásek a 11
jejich kombinací. Když se tomu člověk
nevěnuje tak je trošku obtížnější se naučit,
jak se to skládá, ale když už se to nějakou
dobu učíte tak pak je to lehké než jak to
vypadá

1.3 Obyvatelstvo
Korea má až přes 51 milionů obyvatel a díky tak velkému číslu se řadí na 26.
Místo na světě. Velký počet lidí ze Severní Koreji, kvůli válce. Obyvatelé Koreji, kteří
jsou věřící tak převážně jejich náboženství je křesťanství. V Koreji mají i dobré
lékařství. Ale je tam 15 % lidí které zasáhla chudoba.

1.4 Hospodářství
Korea je hodně rozsáhlá moderním průmyslem. Pěstuje se zde převážně rýže,
ječmen a pšenice. Chov je zde také dost rozvitý a chová se zde hodně drůbeže a
prasat

7

2. Historie
2.1 Vznik státu
Na konci druhé světové války byla Korea rozdělena na severní část, která
byla okupována Sovětským svazem a jižní část, která byla okupována Spojenými
státy.
Ale Sověti a Američané chtěli, aby Korea byla zase jednotný stát, ale nedokázali se
domluvit na jeho podobě. Tak v roce 1948 obě okupační území získaly vlastní vládu.
Na severu byl komunistický režim a na jihu zase demokratický režim

2.2 Současná Korea
V Jižní Koreji je to teď takové, že je tam spousta lidí ze Severní Koreje. Taky
jsou tam lidé, kteří nemají tolik peněz a podle toho je natočený seriál Hra na oliheň.
Teď v Jižní Koreji mají nového prezidenta Jun Sok jola, který nastoupil do úřadu 10.
května 2022.

2.3 Písmo a řeč
V Severní Koreji a v Jižní Koreji se používá jiný název pro korejštinu. V
Severní Koreji se nejvíce používá Čosŏnmal a v Jižní Koreji se používá Hangukmal.
Od 7. století se používaly čínské znaky, ale protože nižší vrstva se je nedokázala
naučit, jelikož to pro ně bylo moc obtížné tak v letech 1443-1444 král Sedžong Veliký
vymyslel korejskou abecedu (Hangul), vymyslel ji pro to, aby se ji mohli naučit
všichni obyvatelé pro to, aby to byl vyspělý národ.

3. Kultura
3.1 Hudba
Nejznámější žánr v Korejské hudbě je K-pop (korejský pop). K-popová
nejznámější chlapecká skupina je BTS a nejznámější dívčí je BLACKPINK.
Samozřejmě je i mnoho dalších skupin, nejen K-popové ale i rokové a další druhy.
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3.1.1 K-pop
Korejský pop většinou spadá pod společnosti SM Entertainment, YG
Entertainment, JYP Entertainment. Do SM Entertainment patří hodně známé skupiny
jako je například EXO, NCT, SuperM a zase do YG Entertainment patří mnohem
známější skupiny jako je třeba Big Bang (BTS), Blackpink a poslední známá
společnost JYP Entertainment do které patří Stray Kids a další. K-pop je nejvíc
známý v Asii ale teď i hodně v Evropě. Také většina z nás zná písničku Gangnam
style od jihokorejského rapera PSY.

Obrázek 3 - Hudební skupina BTS

3.2 Filmy
Filmy v Koreji nejsou tak moc nahrávané, ale je jich spousty. Mnohem
známějším tématem jsou korejské seriály neboli korejská dramata známá jako
K-drama. K-drama je nejvíce oblíbený žánr. Korejská dramata sledují lidé i v Evropě.
Korejská dramata jsou hlavně točená jako seriál, který většinou má 16 dílů a každý
díl má jednu hodinu. A moc ráda bych byla korejskou herečkou.

3.3 Sport
Sporty, které vznikly v Koreji jsou převážně bojová umění například
taekwondo což je umění sebeobrany, ale v Koreji je spousta kurzů bojových umění.
Korejci jsou na olympiádách hodně úspěšní. Nejvíce jim jde lukostřelba, a hlavně
jejich vymyšlený sport taekwondo. Také jsou velmi úspěšní v rychlobruslení, přesněji
v short tracku to je rychlobruslení na krátké dráze.
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3.4 Kuchyně
Korejská kuchyně je převážně pikantní. Nejvíce používané ingredience jsou
maso, rýže a zelenina. Jejich jídla jsou pojmenována podle počtu příloh. Jejich
polévky jsou pro nás něco jako omáčka k jídlu, ale je to normální polévka něco jako
vývar, který si dávají k běžnému jídlu. Docela známá je studená polévka nungmjon,
která se dává, když je venku vedro. Také velmi známé jídlo je Kimčchi, které se dá
koupit ve večerkách. Známým jídlem je sushi, které ale není z Koreje, ale z Číny.
Jedno jídlo je však podobné jako sushi, je to Kimbap. Nejvíce se pije nápoj Sodžu,
které moc rádi míchají s pivem. Sodžu má přibližně 22% alkoholu.

Obrázek 4 - Pokrm Kimbap
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4. Zajímavost
4.1 Make-up
V Koreji je velice kvalitní a také hodně levný Make-up. V Koreji Make-up
používají i muži, sice u nás je to neobvyklé, ale tam jsou na to zvyklý. Muži ho však
používají jen pro pleť, ne že by si dávali stíny a tak, samozřejmě se i najdou tací,
kteří se tak líčí, ale chci upřesnit to, že většina mužů používá jen ten základní
Make-up

4.2 Věk
Korejci mají o rok více než mi. Přidává se jim jeden už od narození, takže
když se narodí dítě v Koreji tak má automaticky jeden rok. A také všichni Korejci
slaví narozeniny na Nový rok.

4.3 Pozdravy
Většinou v Koreji nemají normální pozdravení tak, že potřesou rukou, ale
uklání se. Většinou čím více jste mladší, tak tím, níž se ukláníte. Někdy se i úklonami
vyjadřuje poděkování dané osobě.

4.4 Doprava
Do Koreje se dostaneme převážně letadlem. Z Prahy vede přímý spoj do
Soulu nebo se dá přestupovat. V Koreji je nejvíce používané metro a také mají ve
velkých městech skoro na každém rohu taxíky.
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5. Jak já vnímám Koreu
5.1 Můj názor
Můj názor je takový, že já Koreu zbožňuji a opravdu moc bych tam chtěla
bydlet, najít si práci co by mě bavila a také si najít přítele a mít rodinu, a prostě
poznávat Koreu. Mrzí mě, že někteří lidé odsuzují Korejce a celkově Asiaty, jen kvůli
tomu, že mají jiný tvar obličeje a tak. Taky nechápu, proč většina lidí je řadí do
stejného pytle, však je v nich rozdíl. Ne všichni Asiati jí psy, a ne všichni jsou zlý.
Proč je lidé řadí, že jsou všichni Vietnamci nebo třeba Číňani, to že tady s námi bydlí
převážně moc Vietnamců neznamená, že jsou všichni Asiati Vietnamci. Tohle mě na
lidech mrzí. Jinak Korea je velmi krásná země. V Koreji mají hlavně moc dobrých
pochoutek, které zde nemáme a je mi to líto. A moc se mi v Koreji líbí jejich kultura,
památky a mnoho dalšího.

5.2 Hodnocení
Koreu hodnotím skvěle, protože ji mám ráda, ale každá země má i své
mínusy, které by se mohli vyřešit, ale nikdo s tím nic nedělá, což je smutný. Myslím
si, že si Korea zaslouží lepší ohlasy, a ne to že tam je někdo koho lidé nemají rádi, a
tak kvůli tomu odsuzovat celou Koreu.

5.3 Proč zrovna Korea?
Korea mě láká už delší dobu. Tak jsem se rozhodla udělat ročníkovou práci o
Koreji, protože je to teď jediná věc, na kterou myslím pořád a věnuji se jí neustále. A
aspoň se teď díky tomu dozvím nové informace.

5.3.1 Jak jsem se dostala ke Koreji?
Tento příběh, co vám povím, je o tom, jak jsem se poprvé seznámila s
Koreou. Před rokem jsem vůbec nevěděla, že nějaké takové místo existuje. Nejprve
jsem přišla na korejské seriály a to tím, že jsme měli netflix, na kterém jsem se
dívala na různé filmy a prvně jsem viděla japonsky ale pak mi začali různě dávat
nabídky na korejské seriály, které sleduji do teď a prvním korejským seriálem byl
Záhadný Lovec a moc chci, aby byl další díl, protože dívat se mi na to znovu nechce.
Ke korejským písním jsem přišla tak, že moje sestřenice pustila písničky a mezi těmi
písničky se objevila skupina BTS a písnička Dynamite, tak jsem se podívala na více
písniček a zalíbily se mi. Tímto způsobem jsem přišla na další skupiny, které taky
poslouchám do dnešní chvíle.
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Závěr
Chtěla jsem vám něco říct o Koreji, jaký je tam život a povědět o tom, co si o
ní myslím a taky, že to tam je fajn a že tam jsou velmi hezká místa.

Resumé
My requirement is that you know, how great Korea is and what you can learn
for new things.
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