
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta informačních technologií  

Obor studia: Teoretická informatika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Bakalářské studium  

Zahraniční škola 
Země: USA  

Název zahraniční školy: Kansas State University   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Computer Science  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro  

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

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

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: 11.08.2017  

Konec pobytu: 11.05.2018  

Délka pobytu v měsících: 9  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Den otevřených dveří, spolubydlící na koleji, cvičící, International Students Club  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://courses.k-state.edu/fall2018/schedule.html 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Čestné prohlášení o finanční podpoře, kopie pasu, výpis studijních výsledků v angličtině 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Poštou přijde zvací dopis, jinak vše elektronicky 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Anglicky 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Arch zapsaných předmětů na zahraniční univerzitě 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Finanční dohodu, darovací smlouvu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Poté co přijde zvací dopis a další dokumenty je třeba si zažádat o vízum na stránce 
americké ambasády: https://cz.usembassy.gov.  
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

 

mailto:seboro@ksu.edu
https://courses.k-state.edu/fall2018/schedule.html
https://cz.usembassy.gov/


Škola vyžaduje zdravotní pojištění s kritérii, které splňuje málokteré české pojištění, pokud 
nějaké. Pojištění od univerzity stojí 610$ na semestr, já jsem využi pojištění od ISO Insurance 
(https://www.isoa.org/) za polovinu ceny, pojištění je ovšem málo kvalitní a pokud se vám 
něco stane, tak si trochu připlatíte. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne, povinná očkování z Čech stačí. 

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

V době mého pobytu zpáteční letenky do Manhattanu z Prahy stály minimálně 20 000 kč. 

Doporučuji Odletět třeba do New Yorku a chvilku cestovat po USA a pak se nějak dopravit do 

Manhattanu, tím ušetříte dost za letenku. Další možnost je koupit si letenku do Kansas City, 

problém je, že z Kansas City do Manhattanu není žádná rozumná autobusová doprava, takže 

buď se domluvíte s vaší host rodinou nebo prostě stopem. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Vízum, pas, I-20, potvrzení SEVIS platby, zvací dopis 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Vyzvedne vás vaše host rodina. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, měnil jsem studijní plán, na některé předměty jsem se nedostal, protože v době co jsem 
přiletěl do Manhattanu už bylo dost z nich zaplněných. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrace do kurzů probíhá až po příjezdu na zahraniční univerzitu. Zapsat předměty si lze 
asi už dříve, když se budete hodně snažit, není to však standardní postup. 

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

Ano, doporučuji kurz Fundamentals of Game Programming a Game Engine Design, oba tyto 
kurzy vyučuje profesor Nathan Bean. Dále doporučuju kurz Public Speaking s profesorem 
Jeremy  Williams. 

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. 

Škola je celkově jednodušší než FIT ČVUT, klade se větší důraz na spolupráci a týmové 
projekty, je tu méně testů a více úkolů/projektů. Přístup učitelů ke studentům je více 
individuální. 

https://www.isoa.org/


Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita je dost rozdílná předmět od předmětu, některé předměty jsou opravdu tragické, 
některé jsou výborné. Celková kvalita výuky je horší než na FIT ČVUT. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Ne, nebyl, na většinu kurzů jsem studijní materiál nepotřeboval. Na některé předměty jsem si 
musel koupit učebnici, které tu jsou docela drahé. Nejlepší je koupit opotřebované 
z Amazonu. Mnoho z nich se také dá stáhnout na internetu v elektronické formě, pokud se 
rozhodnete pro tuto možnost, prostudujte si zákony USA abyste nějaký omylem neporušili. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Enormní! Oproti kolejím v Čechách je ubytování na kampusu Hilton. Minutu od Jardines 
apartmánů je Recreational center, ve kterém je vybavená posilka, squash, basketbalové 
hřiště, volejbalové hřiště, playstation, kulečník, vše na co si vzpomenete. Jídelny jsou na 
úplně jiné úrovni než v Čechách, plno zdravého i nezdravého jídla, otevřený jsou pořád, 
kromě neděle večer. Na kampusu je také velká knihovna a různá další místa, kde se dá 
studovat. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Vlastní notebook se vždycky hodí, ale není potřeba. Wifi je po celém kampusu, tiskárny a 
počítače jsou také na hodně místech. Studenti technický předmětů tisknout zdarma. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Akcí je tolik, že vám z toho půjde hlava kolem, řekl bych, že je nějaká akce každý druhý den, 
na většině z nich je navíc občerstvení zdarma.   

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 

Ano, účastnil jsem se herního klubu. Je tu mnoho klubů, které můžete navštěvovat ve svém 
volném čase. Také jsem spolupracoval v různých skupinách na projektech do školy. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Jardine Apartments 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Ubytování bylo proplacenou školou 

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) 
Prostorný apartmán, 2 koupelny, 3 ložnice, Kuchyň s obývákem. Nábytek a nádobí žádný, 
koupili jsme ho za pár dolarů na garage salu začátkem semestru a zbytek ve Walmartu, 
spolubydlící potom v průběhu semestru vyhráli televizi na ACM. V apartmánu je pračka, 
sušička, myčka, trouba a mikrovlnka.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Čím dřív, tím větší budete mít výběr. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 



Na kampusu jsou výborné jídelny, jídlo je zaplacenou zahraniční univerzitou. 14-ti denní meal 
plan bohatě stačí. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
V supermarketech jsou ceny stejné, fastfoody cca 10$ za jídlo, restaurace jsou mnohem 
dražší než v Čechách. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Po kampusu jezdí autobus zdarma, taky jezdí jeden do Walmartu. Manhattan je celkem malé 
město, ideální doprava je na kole. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Zařídit pojištění a zapsat si předměty. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Při basketbale jsem špatně došlápl a udělal jsem si výron, udělali mi rentgen, dali mi nějakou 
ortézu a prášky proti bolesti a hned jsem v tom byl asi za několik set dolarů. Díky pojištění od 
KSU jsem platil jen 10$. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Podmínky pro brigádu pro české studenty jsou stejné jako pro jekékoliv jiné studenty. Nesmí 
se pracovat víc jak 20 hodin týdně. Brigáda na kampusu lze sehnat jednoduše.  

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Cestovat. V Kansasu jsou jenom pole, ale zas je ve středu a můžete vidět plno zajímavých 
míst, stačí přejet tu prázdnotu. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Úspory. Bitcoiny. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 
5$ 

b) z toho ubytování 

0 
c) z toho na cestování a volný čas 

500$ 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
80%. Musel jsem doplácet za některé předměty a učebnice. Stipendium jsem dostal 
jednorázově na začátku semestru.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Americký účet jsem za celou dobu vůbec nepotřeboval. 

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



Ano za pojištění 610$, dále něco málo za kopírování a učebnice. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Celkem 24 KSU kreditů, tedy 48 ČVUT kreditů za oba semestry. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny. 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Game Engine Design, Fundamentals of Game Programming, Concurrent Systems, Public 
Speaking, Investments, Intermediate Macroeconomics, Computer Security, Individual 
Project. Všechny předměty mi byly uznány jako volitelné. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano. 

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

Pro uznání předmětu jako volitelného není třeba nic řešit. 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Žádné. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 

2/5 – podprůměrné, moc nových odborných znalostí jsem nenačerpal 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

5/5 – spektakulární, pobyt mě hodně změnil 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
3/5 – od domácí školy jsem se toho moc nedozvěděl 

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

5/5 – Sara Boro, zahraniční koordinátorka, byla vždy moc ochotná a se vším nám pomohla 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, to bych určitě měl 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Svobodu kterou jsem během pobytu měl, mohl jsem studovat to co mě baví a měl jsem 
naprostou volnost. 

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

Ne, nesetkal. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


