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Obor studia 
- MN: Geomatika 

 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí  

- 1. ročník  

Zahraniční škola 
Země: USA  

Název zahraniční školy: Kansas State Univerzity   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Geography  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro  

E-mail koordinátora zahraniční školy: seboro@ksu.edu  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.k-state.edu/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 14. 8. 2017  

Konec pobytu: 15. 12. 2017  

Délka pobytu v měsících: 4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 

- Zúčastnila jsem se přednášky o studiu v zahraničí, která se konala na fakultě. 
 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? 
- Na stránkách zahraniční školy, zpočátku poměrně komplikované, po zorientování se 

to již není tak složité. 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
- Podání přihlášky na mobility.cz. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
- Online zasláním přihlášky, účastí na písemném testu z angličtiny a ústním pohovoru.  

 

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

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
- Zapsat se do nového semestru. 
- Návrh předmětů, které budete studovat, podepsané studijním proděkanem 

(elektronicky stačí a v průběhu studia lze změnit). 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

- Darovací smlouvu (doporučuji napsat na rodiče, kteří si to mohou odečíst z daní). 

 



- Kopie výpisu z účtu, pasu, transkript of records (vydává studijní oddělení). 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

- Nejdříve vám rektorát musí předat formulář I-20, který obsahuje vaše SEVIS číslo. Na 
stránkách americké ambasády vyplníte nekonečně dlouhý dotazník DS-160. Zaplatíte 
velké množství peněz (cca. do 10 000 Kč) a sjednáte si schůzku na ambasádě. Tam si 
vystojíte frontu, doporučuji s sebou knihu, odpovíte na pár triviálních otázek a za pár 
dní vám pošlou pas i s vízem domů. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

- AXA, neomezené cestovní pojištění. Krátce před naším pobytem se bohužel změnila 
pravidla a jejich koordinátorka pro uznávání zahraničních pojištění nikomu z Čechů 
nebyla schopná uznat naše pojištění z Čech, jakkoli bylo dobré, protože nesplňovalo 
podmínku, že to musí být zdravotní pojištění. Všichni jsme byli nuceni koupit si místní 
pojištění za $610 na semestr. Doporučuji zakoupit v Čechách nějaké levné cestovní 
pojištění (např. od ISIC), protože to jejich není zrovna dobré, a pak si budete muset 
zakoupit i to jejich. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
- Ne, ale vyplňovali jsme nějaké papíry na místě ohledně očkování. 

 

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

- Zpáteční letenka Praha-Londýn-Dallas-Manhattan. Heathrow není moc hezké letiště, 

Dallas je příjemnější. Cena 26 000 Kč. Kupujte dopředu, i když ještě nemáte I-20. My 

jsme ho obdrželi až koncem května, a to už byly letenky dražší o několik tisíc. Ideálně 

zakoupit březen/duben. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Pas, I-20 (budou ho vyžadovat na prvním letišti v USA, kde si s vámi na pár minutek 

popovídá pracovník imigračního, není se čeho bát) a budete si muset vyzvednout 

zavazadla a znovu je odbavit. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- V Manhattanu mě vyzvedla moje hostitelská rodina. Škola také ale nabízí vyzvednutí 
z letiště z Manhattanu a poskytuje i zdarma dopravu z letiště z Kansas City (pouze při 
příjezdu, pokud vím). 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

- Ano, změnila jsem si Advanced Calculus za Statistics and Probability. Na změnu se ani 
není nutné scházet s vaším přiděleným studijním poradcem. Pouze pošlete nový 
návrh předmětů vašemu studijnímu proděkanovi ke schválení. 



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

- Online, hledání kurzů je nepřehledné a zobrazení finálního rozvrhu po dnech také 
zabralo nějakou chvíli. Bezplatně lze kurzy změnit snad až do 5. týdne pak dostanete 
zpět jen 80% poplatků a dále se to stupňuje.  

- Celkem si můžete zapsat až 15 kreditů (hrazeno zahraniční univerzitou), za každý 
kredit navíc si musíte zaplatit cca. $300 (engineering předměty jsou dražší).  

- Pokud jsou vyžadovány nějaké prerekvizity, stačí se sejít se studijním advisorem, a ten 
je odstraní po konzultaci s vámi. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
- Pro obor Geomatika: MATH655 Elementary Numerical Analysis nebyla špatná. 

Dokonce se tam dělají i věci, co se učí na ČVUTu, jen to asi není tak těžké.  
- GEOG221 Physical Geography je pěkný nenáročný předmět za 4 kredity s úrovní učiva 

střední školy. Doporučuji paralelku s přednášející Kendrou McLauchlan, moc příjemná 
paní. 

- STAT510 Intro Prob & Stat je nuda, ale alespoň si odchodíte statistiku ze ČVUTu. 
Zopakujete si pravděpodobnost a když budete mít štěstí, na konci se dopracujete až 
k směrodatné odchylce. 

- CIS209 C programming for Engineers je předmět určen pro naprosté zelenáče 
v programování, dobré na zopakování základů a pak projekt ke konci semestru je 
docela zajímavý. 

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. 

- Často se píší malé a lehké kvízy během semestru. Hlídají si tak vaši docházku. Pokud 
by vaše GPA u některého y předmětů kleslo pod určitou úroveň, dostanete 
upozornění. Velký rozdíl je v rozložení vyučovacích hodin (většinou 50 min 3x týdně 
nebo 75 min 2x týdně). 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
- Studium je rozhodně lehčí, avšak záleží, jaké předměty si zapíšete. Čím vyšší první 

číslo v kódu předmětu, tím náročnější předmět je. Předměty 700 a výše jsou myslím 
už pro magisterské studium (a jsou také dražší). 

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

- V skoro každém předmětu je vyžadována nechutně drahá učebnice. Buď si připlatíte a 
koupíte si novou, případně použitou, nebo si ji půjčíte na Amazonu, nebo vyhledáte, 
zda není na internetu k dispozici (občas se nějaká najde, na statistiku třeba byla). 

Jaká je vybavenost kampusu? 
- Pokud budete bydlet na Jardine, doporučuji Recreational Sportcenter. Bezvadně 

vybavený a budete to mít jen přes trávník. A zadarmo, stačí mít s sebou jen 
studentské ID. 

- Jídelna je super Kramer (lze vyjít se 14 vstupy na týden nebo si mít neomezený počet 
vstupů), Derby je starší, avšak občas tam mívají lepší jídla (jako např. wafle k sobotní 
večeři, které jsou jindy jen během snídaní). Na okruhu Jardine-Kramer-Derby jezdí co 
čtvrt hodinu bus, který vás sveze do jídelny a zpět domů. 



Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 

- Pokud máte zapsaný nějaký předmět z engineeringu, založte si ve studijní místnosti 
ve Fiedlerovi engineering účet a budete mít tisk a kopírování zdarma. Jinak se za to 
platí. 

- Notebook vlastní, otravný je jejich přístup na internet, který vyžaduje nainstalování 
antiviru. Kamarádi ajťáci poradí, jak to obejít. 

- Počítače jsou volně dostupné ve Fiedler/Rathbone/Durland budově. 

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

- Spoustu akcí o všech se dozvíte během orientačního týdne. V rámci hostitelských 
rodin je také pořádáno několik akcí, které stojí za to se jich účastnit. 

- Váš školní mail bude denně spamován spoustou emailů o tom, co se děje. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
- Ani ne, bavila jsem se se svými spolubydlícími a možná s pár spolužáky, ale tím to pro 

mě skončilo. Případně s jinými zahraničními studenty. Kontakt jsem tolik 
nevyhledávala, hlavně když nás tam bylo tolik Čechů. Záleží, co člověk preferuje. 
Pokud by člověk chtěl, není problém se někde zapojit. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Jardine komplex, Living Community (od klasických Jardine apartmánů se liší tím, že 

součástí vybavení jsou i postele a pracovní stůl s židlí a prádelník).  

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
- Zpětně jsme dohledala, že semestr bydlení v Living Community na Jardine stálo 

$2740. Placeno zahraniční univerzitou v rámci výměnného pobytu. 

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) 

- Součástí apartmánu pro 6 lidí jsou dvě koupelny a 3 umyvadla. A rozhodně stojí za to 
mít vlastní koupelnu. Doporučuju si přivést redukci, prodlužku a psa, elektrických 
zásuvek tu moc není. Také kabel k internetu, připojení je to potom stabilnější. 
Součástí apartmánu je myčka, pračka, sušička a základní spotřebiče v kuchyni. Je 
pravděpodobné, že vás hostitelská rodina vybaví povlečením a peřinami a základními 
potřebami do kuchyně. Za pobyt na kolejích během prázdnin si musíte připlatit. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
- Zařizovala jsem někdy v dubnu?, kdy se otevřela možnost přihlašování na ubytování. 

Na LC se vyplňuje přihláška na Residence Halls, přihláškou na Jardine se myslí klasické 
Jardine, ne LC. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
- Jídelny all-you-can-eat Kramer a Derby. Existuje i třetí (Van  Zile), ve které jsem nikdy 

nebyla a ani jsem ji nenašla, je prý děsně malinkatá. Jardine apartmány mají 
vybavenou kuchyň spotřebiči, takže lze vařit i na nich. Potraviny lze nakoupit ve 



Walmartu nebo Hy-Vee, případně v jiném krámě. Základní potraviny jsou i v místním 
krámu na Jardine. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Stejné nebo i vyšší (Walmart levnější). V čím větším množství nakupujete, tím levnější. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- ATA buses na kampusu zdarma, mimo kampus $1 za cestu (hodí se například do 

nákupního centra nebo Walmartu). 
- Pěšky se na kampusu také dopravíte, ale doporučuji kolo pro rychlejší přesun. Stojany 

na kola jsou všude po kampusu. Někdy ho může poskytnout hostitelská rodina nebo si 
ho můžete zakoupit ve Walmartu (kvalita nic moc). 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Účastnit se orientačního týdne, kde vám všechny potřebné věci, co chtějí, naservírují 

až pod nos. 
- Nechat si schválit pojištění, sjednání schůzky se studijním poradcem, který vám 

schválí zápis předmětů. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
- Ne 

Pracoval/a jste během studia? 
- Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Nemám zkušenosti, ale možnosti jsou. V rámci víza můžete pracovat jen na kampusu 

20 hodin týdně. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
- Doporučuji Rec centrum, které je od Jardine apartmánu, co by kamenem dohodil. A 

v Manhattanu je prý i cyklostezka, já jsem již bohužel nestihla se na ni vypravit. 
Půjčení auta doporučuji, pokud jste starší 25, jinak platíte vysoké poplatky za řidiče. 
Některé benzínové pumpy nebudou přijímat zahraniční karty, buď jděte na pokladnu, 
nebo si najděte jinou pumpu, těch tam mají dost. A cestujte, cestujte, cestujte, 
hlavně národní parky stojí zato. Pořiďte si Annual Park Pass za $80 dolarů, který platí 
na celé auto, a pak nebudete muset řešit poplatky u vstupu do žádného národního 
parku.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- Vlastní naspořené peníze, rodiče a prarodiče. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování: $50-100 (jedla jsem v dining centrech, takže jsem neměla potřebu tolik 
nakupovat potraviny) 

b) z toho ubytování: hrazeno ze stipendia 

c) z toho na cestování a volný čas: ráda jsem si nakoupila věci i na sebe $100-200? Netuším. 
Zimní oblečení jsem kupovala v místě. Ovšem zimní kolekce do obchodů dorazila opravdu až 
v zimě, nikoliv na konci léta.  

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



- Započtu-li do toho své cestování a letenky, tak asi tak 40%. Ale berte v úvahu to, že 
stipendiem zaplatíte tu částku, kterou po vás rektorát na oplátku vyžaduje. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
- Na účet, který jsem uvedla ve smlouvě, bylo vyplaceno všechno ještě před tím, než 

jsem odjela, a 3000 Kč z celkové částky doplaceny poté, co jsem se vrátila.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 

- Měla jsem s sebou debetní i kreditní kartu. Česká spořitelna má sice vysoké poplatky 
za výběry z bankomatů v zahraničí, ale kurz má velmi dobrý. Plaťte všude kartou a 
vezměte si s sebou hotovost z Čech. V Americe si účtují vysoké poplatky při platbě 
převodem na účet. 

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

- Studentskou kartu jsem si nechala napsat na školní účet a bylo mi to zaplaceno místní 
univerzitou. Pojištění si musíte koupit to jejich. Stálo $610 na semestr. Pokud máte 
zapsaný nějaký předmět z engineeringu, založte si ve studijní místnosti v budově 
Fiedler engineering účet a budete mít tisk a kopírování zdarma. Jinak se za to platí.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?  
- 13 tamních mi má být přepočteno na 29 kreditů na ČVUTu. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  
- Snad všech 29, předměty jsem udělala a měla jsem je schváleny i před odjezdem 

svým studijním proděkanem. 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? 
- Snad všechny. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
- Ano, mám podepsaný papír s návrhem předmětů svým studijním proděkanem.  

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

- Netuším, studijní bylo zavřeno, takže to budu řešit až po novém roce. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
- Menší než jsem očekávala. Vliv na to mělo to, že jsem měla zapsány jednodušší 

předměty. Přesto byly zajímavé a něco mi přinesly. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
- Obrovský. Poznáte život na americké vysoké škole, život na středozápadě, můžete 

cestovat, denně jste v kontaktu s angličtinou. Co si nezařídíte, nemáte, takže i větší 
samostatnost. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
- Něco jsem se dočetla ze zpráv ostatních studentů, ale na všechno nás to nepřipraví. 

Doporučuji najít si někoho, kdo tam byl, a toho se zeptat osobně. 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
- Web mají nepřehledný. Nejjednodušší je kontaktovat svého koordinátora a zeptat se 

jeho na případné otázky.  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
- Rozhodně, chtěla bych ještě někam vyjet, hlavně teď když vím, že to není nemožné a 

za to papírování to stojí. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- Angličtinu a možnost zažít Ameriku. I když doma je doma. 

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

 


