
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: elektrotechnická 

Obor studia: computer science 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: doktorské

Zahraniční škola 
Země: USA 

Název zahraniční školy: Baylor 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: department of computer science 

Jméno koordinátora zahraniční školy: nebyl potřeba, můj školitel je Eunjee Song 

E‐mail koordinátora zahraniční školy: nebyl potřeba, email školitele 
eunjee_song@baylor.edu 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: nevím 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 1.9.2017   

Konec pobytu: 31.5.2018   

Délka pobytu v měsících: 9   

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Už na magisterské studium jsem byl v Kostarice přes MBD. 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte 
odkaz na web)?  
Nepotřeboval jsem. 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Potřeboval jsem pouze pozvání od školitele. 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Můj český školitel specialista zná lidi z Baylor University a spojil nas dohromady. Dr. Song mi poté 
napsala zvací dopis. 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtině 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Souhlas školitele s výjezdem, pokud si pamatuji správně. 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu ČVUT? 
Upřímně si to moc nepamatuji, asi souhlas školitele a potvrzení o pojištění. Možná jsem předkládal 
potvrzení o tom, že jsem získal Fulbrightovo stipendium. 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 



Ano. Fulbrightovo komise mi zařídila všechny dokumenty a domluvila schůzku na ambasádě, vyplnil 
jsem formulář na internetu, zašel tam, 2 minuty si popovídal s konzulem a bylo hotovo. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Měl jsem pojištění od Fulbrighta, škola měla oficiálně požadovat svoje, ale nechtěli ho a já se v tom 
radši moc nevrtal. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne, ale potřeboval jsem lékařškou prohlídku kvůli pojištění, včetně seznamu očkování a testu na 
tuberkulózu. 

 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

Letadlem, cca 16 000Kč. Doprava z letiště do Waco autem, odvezl mě kamarád. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Vízum. 
 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ne 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro 
výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Nevim 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Nemám zkušenost 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Pracoval jsem na vlastním projektu. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Nemohu posoudit. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v 
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Nevztahuje se. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Nádherná – studenti mají přístup ke všem sportovištím zadarmo. Na kampusu je spousta 
stravovacích míst. Školní jídelna má vstup $8.75, ale jídlo je fakt dobré a může se toho sníst kolik je 
potřeba. Jednou jsem potřeboval notářský ověřit podpis a ve škole byl k dispozici i notář. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)? 
Měl jsem přídělen vlastní počítač. Po celé škole je wi‐fi. V kanceláři jsem si mohl tisknout dle libosti. 



Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? 
Chodil jsem na obědy a na různé akce s ostatními magisterskými studenty. V kanceláři se mnou byli 
klasičtí studenti. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V apartmánu – komplex Rivercrest. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
$845 + voda a elektrina (cca $35 za vodu a $60 až  $120 za elektřinu) 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na 
kolejích večer nebo o víkendu) 
Bydlel jsem v 1 bedroom apartmanu (1+1 v ČR). V únoru mi přiletěla žena s dcerou, proto jsem 
potřeboval vlastní byt. Byt byl nevybavený nábytkem, ale měl pračku, sušičku, lednici a myčku. 
Internet byl v ceně. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Zařizoval jsem ho až na místě – chtěl jsem ho vidět. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Školní jídelny jsou all you can eat za $8,75 a jídlo je opravdu dobré. Jinak je možné chodit do fast 
foodu nebo si vařit doma. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
V supermarketu přibližně stejné, něco je levnější (maso, zelenina), něco dražší (pečivo, mléčné 
výrobky). 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Pěšky tu nikdo nechodí mimo kampus a navíc je vedro. Kolo je rozumná možnost, MHD je tragické. 
Já si koupil auto. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Musel jsem vyřídit spoustu potvrzení pro Fulbrighta, ale ve škole nebo ohledně úřadů nic. Pokud 
chce někdo řídit auto v Texasu (asi to je stejné v celých USA) legálně, tak po 3 měsících potřebuje 
místní řidičák. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Né přímo ošetřením, ale dcera tu dostala očkování v 4 měsících a byla na dvou novorozeneckých 
konrolách. Měli jsme problém s tím, že nám naúčtovali chybně moc velkou částku a řešili jsme to 3 
měsíce. Naštěstí úspěšně. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, ale moje vízum by mi ani neumožňovalo pracovat. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Na univzitě je velmi dobrá music school a pořádají koncerty zdarma. Všechna sportoviště a 
tělocvičný jsou zdarma na kampusu. Výlety do okolí doporučuji, ale je nutné jet autem, buď vlastním



nebo si ho půjčit (půjčení je levnější než v ČR a jde sehnat do $40 za den). Jen všechno je dost 
daleko, do Austinu to je 2h, Dallas také a ty zajimavější věci ještě dál. 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Hlavně Fulbrightovo stipendium, poté peníze z rektorátu, doktorské stipendium a z fondu mobility 
FEL jsem měl zaplacené letenky na podzim do ČR (vracel jsem se na porod dcery). Dále jsem měl 
našetřených 150tisíc, za které jsem koupil auto na začátek. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
$1350‐$1700 

a) z toho stravování $300 

b) z toho ubytování $920 

c) z toho na cestování a volný čas $150‐moc, z toho $80 povinné ručení na auto 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
25%‐30% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Většinu na začutku, část v únoru (po půlce pobytu). Dostal jsem ho převodem na české účet. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty) 
Zařídil jsem si tu bankovní účet a převáděl na něj peníze z ČR pomocí transfer wise. Navíc Fulbright 
dává šeky, na jejichž vyplacení je třeba tu mít účet. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)? 
Nic 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Kredity se na mě nevztahují, ale mám jako hlavní autor přijatou publikaci do žurnálu s IF, publikaci 
na konferenci a na další konferenci odeslanou, ale recenzní řízení zatím neskončilo. Jako další autor 
mám publikaci do žurnálu bez IF. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Nevztahuje se na mě. 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Nevztahuje se na mě. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Nevztahuje se na mě. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a 
čelit? 
Nevztahuje se na mě. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Zatím nevím. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 



Během pobytu jsem zvládl dopracovat nutné části mé disertační práce a teď mě čeká jen její sepsaní 
v Čechách. Seznam publikací uvádím výše. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Měl jsem možnost žít téměř rok v USA a pochopit jaké věci tu jsou super a jaké už méně. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
4 za FEL a 2 za rektorát.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve 
škole) 
2 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Asi i měl, ale už ho nestihnu. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Fungující veřejnou dopravu a zdravotnictví, které nestojí nekřesťanské peníze. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 


