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NA UJEP VELVYSLANEC KOREJSKÉ REPUBLIKY A USA  
 
Hned dva ambasadoři v tomto týdnu zavítali na Univerzitu J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Prvním byl Moon Seoung-Hyun, velvyslanec Korejské 
republiky, druhým velvyslanec Spojených států amerických, Stephen  
B. King. 
 
Jeho Excelence Moon Seoung-Hyun, velvyslanec Korejské republiky v ČR, 
navštívil UJEP dne 26. 3. 2019. V odpoledních hodinách ho přijal prorektor pro 
vnější vztahy prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.  
 
„S panem velvyslancem jsme hovořili o možnostech spolupráce korejských firem 
působících v ústeckém regionu s univerzitou a příležitostech, které korejská strana 
nabízí pro dynamičtější rozvoj našeho kraje. Cílem je vytvořit podobně fungující 
spolupráci průmyslové infrastruktury a univerzity, jako je tomu dnes již např. na 
Ostravsku,“ říká Pavel Doulík.  
 
Bylo to vůbec poprvé, kdy korejský velvyslanec navštívil ústeckou univerzitu. Do 
pamětní knihy UJEP zapsal, že „Studenti jsou budoucností vztahů mezi Koreou  
a Českou republikou.“ 
 
Hned den na to, 27. 3. 2019, přijal prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík také 
vrcholného diplomata USA, Jeho Excelenci Stephena B. Kinga. Ten se v 10:00 h 
setkal ve velké aule pedagogické fakulty se studenty UJEP a diskutoval s nimi na 
téma: Vztahy mezi USA a ČR, vzájemná spolupráce a spolupráce ve vzdělávání. 
 
„Vzhledem k tomu, že sám pan velvyslanec před svým působením v byznysu  
a politice pracoval jako učitel na gymnáziu, proběhla zajímavá debata nad 
problémy současného českého školství,“ komentuje setkání s velvyslancem 
prorektor prof. Doulík.  
 
Zástupci americké ambasády nabídli univerzitě pomoc při zprostředkování 
příjezdů amerických vysokoškolských učitelů na UJEP. V diskuzi se studenty pak 
byla řešena vážnější témata, například postavení České republiky v rámci NATO, 
ale došlo i na odlehčení, kdy pan velvyslanec na otázku: „Jaký je jeho 
nejoblíbenější spisovatel“ odpověděl, že samozřejmě Stephen King. 
 
V případě velvyslance Spojených států amerických se jednalo již o čtvrtou 
diplomatickou návštěvu na UJEP. V letech 2007 a 2008 zavítal na ústeckou 
univerzitu Richard W. Graber, který byl na velvyslanecké pozici v letech 2006–
2009. V roce 2015 univerzita přivítala Andrewa Schapiro, amerického velvyslance 
z let 2011 až 2017. Tehdy zdejší katedře anglistiky daroval celkem deset čteček 
Kindle, nabitých desítkami knih v angličtině.  
 
Odkaz na fotografie k volnému využití:  
1. Moon Seoung-Hyun, velvyslanec Korejské republiky v ČR, 2. Moon Seoung-
Hyun (vlevo) a Pavel Doulík (vpravo), autor Josef Růžička; archiv UJEP  
Stephen B. King, velvyslanec USA, autor Daniel Augustin; archiv PF UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=4f4d05f6-5a4f-0c80-9657-
ba074ba56bad 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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