
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FEL 

Obor studia: Otevřená informatika 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí : magisterské

Zahraniční škola 
Země: USA   

Název zahraniční školy: Kansas State University   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Engineering   

Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro   

E‐mail koordinátora zahraniční školy: overseas@ksu.edu   

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://ksu.studioabroad.com  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/18   

Začátek pobytu: srpen 2017   

Konec pobytu: prosinec 2017  

Délka pobytu v měsících:  5 

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

 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? 
Na stránkách KSU: https://courses.k‐state.edu/ 

 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Musíte napsat motivační dopis, dále potřebujete kopii pasu, výpis z banky (dokazující že máte 
dost peněz na účtu) a výpis známek / kopii diplomu z bakalářského studia. 

 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Přihlášku vyplňujete online, některé dokumenty je potřeba doručit na rektorát ČVUT. 

 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu ČVUT?
Kopii pasu, výpis z banky, výpis studijních výsledků / diplom z bakalářského studia. 



 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Vyplníte žádost na stránkách ambasády, zaplatíte poplatky (je to docela dost, myslím že 
asi 7000 Kč), objednáte se na návštěvu ambasády. Na ambasádě proběhne krátký pohovor 
s úředníkem  a  následně  dostanete  vízum.  Celý  proces  trvá  cca  2  týdny,  doporučuji  řešit 
s předstihem (čekací doba na pohovor může být prý i měsíc). 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
KSU  vyžaduje  dost  přísné  podmínky  na  zdravotní  pojištění  a  nabídne  Vám  nějaké  jejich 
pojištění za 600$ na semester. Žádné pojištění zakoupené v ČR nemělo šanci tyto podmínky 
splnit, takže jsme si všichni museli koupit to jejich. Zároveň to jejich pojištění není moc dobré, 
takže není od věci si koupit ještě normální cestovní pojištění (já měl od Union pojišťovny za 
pár tisíc Kč). Tj. připravte se prakticky vyhodit 600$ za semester. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne. 

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

Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Procedura na hranicích – bez problémů, imigrační úředník se podíval na vízum a pustil mě do 

USA. 

Letenky – v Manhattanu je malé letiště, ale většinou bude levnější koupit letenky do Kansas 

City, které je asi 200 km daleko. 

Cesta z Kansas City: Pokud máte host family, zkuste se s nimi domluvit jestli vás nepřivezou. 

Jinak je možnost jet autobusem (přepravní společnost Greyhound) z Kansas City do Junction 

City (asi 20km od Manhattanu). Uber z letiště na bus 30$, lístek na autobus 50$, taxík / Uber 

z Juction City do Manhattanu 45$. 

Ještě tu prý operuje shuttle service KCI roadrunner, ale podle recenzí je dost nespolehlivý. Za 

sebe doporučuji autobus. 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano; během prvního cca měsíce je možné bezplatně vyškrtnout / změnit zapsané předměty. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; 
možnosti změny kurzů.) 
Registraci  předmětů  řešíte  se  study  advisorem  (napíše Vám mail),  není  problém  si  zapsat 
prakticky cokoliv, kurzy je možné vcelku libovolně měnit první cca měsíc. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Doina Caragea a její předmět Deep Learning. 

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. 
Hodiny jsou kratší (jen 50 minut). Hodně domácích úkolů a důraz na samostudium.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Výrazně nižší, byl jsem dost nepříjemně překvapen.  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Potřeboval jsem pouze 2 učebnice, obě dostupné online. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Velmi dobrá,  je  tu  sportovní centrum  (vstup  je pro  studenty  zdarma),  stravování, plavecký 
bazén, různé obchody, knihovna. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 
kopírování)? 
Kopírování  a  tisk  je  bez  problémů  dostupné,  v knihovně  a  učebnách  jsou  počítače 
s internetem.  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné 
studenty? 
Ano, je toho celkem dost. Orientation week, různé výlety, kroužek anglické konverzace apod.

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?  
Jardine  apartments  (studentské  ubytování  poskytnuté  univerzitou),  naprosto  luxusní, 
doporučuji. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Ubytování a stravování máte zdarma (resp. zaplatíte 45000 Kč ČVUT za semestr jako ekvivalent 
ubytování a stravování pro amerického studenta. Ale zase dostanete od ČVUT stipendium (bylo 
to 10000 Kč/měsíc).  

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). 
Apartmán pro 6  lidí  (3  ložnice po dvou +  společná kuchyň  / obývák). Doporučuji  řešit  s co 
největším předstihem  (pak už může být nějaké ubytování zabrané). Na  Jardine Apartments 
bydlí většinou  i ostatní  international studenti. Pro  tip: když na vás nevyjde ubytování které 
chcete, čas od času se podívejte do systému jestli se někde neuvolnilo místo (občas se někdo 
odhlásí). Je tu wi‐fi (občas trochu zlobí ale vcelku ok), pračka, myčka, sporák, postele. Všechno
ostatní (nábytek apod.) si musíte obstarat sami. Na nábytek doporučuji garážové výprodeje 
popř. Walmart. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Co nejdříve, na stránkách školy. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 



Jsou tu 2 velké jídelny. Máte 14 vstupů do jídelny týdně (nebo si můžete připlatit cca 400$ za 
semester a mít neomezeně vstupů). Po vstupu je to all you can eat, jídlo je dobré.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Ceny ve Walmartu jsou relativně podobné jako v ČR (resp. Záleží dost na konkrétní potravině 
– namátkou třeba banány nebo avokáda  jsou tu  levnější, rýže a brambory vyjdou podobně, 
slanina a vajíčka jsou tu dražší). 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Po kampusu všude dojdete bez problému pěšky. Supermarkety (Walmart nebo Dillons) jsou 
trochu daleko (několik kilometrů), jezdí tu autobusy (jednorázové jízdné za dolar). (Autobusy 
mají  dlouhé  intervaly,  je  tu  asi  5  linek  a  každá  jede  jednou  za  hodinu).  Každou  sobotu 
dopoledne jezdí autobus zdarma mezi Walmartem a kolejemi. 
Dostat  se z Manhattanu  někam  pryč  (do  Kansas  City)  je  docela  problém,  v USA  prakticky 
nefunguje veřejná doprava (všichni jezdí auty). Greyhound bus jezdí 2‐krát denně z Junction 
City (cesta na letiště v Kansas City včetně taxíků k a od autobusu vyjde na 130$). 
Doporučuji zvážit nákup auta (benzín je tu dost levný). 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Nic zvláštního není potřeba. 

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 vlastní zkušenost, ale někteří čeští studenti tu pracovali a nebyl v tom problém. Mzdy 
jsou  tu výrazně vyšší než v ČR, za nekvalifikovanou manuální práci  (e.g. sekání  trávy, úklid) 
dostanete okolo 9$ na hodinu. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Je tu skvělé sportovní centrum / posilovna (pro studenty je vstup zdarma). Kousek na jih od 
kampusu je Agievill – čtvrť hospod a barů. Dají se koupit celkem  levné  letenky z Kansas City 
(letěl jsem do Las Vegas a Los Angeles, jedna letenka vyšla asi na 90$).  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Vlastní úspory, stipendium. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 8000 Kč. 

a) z toho stravování: 150$ / měsíc. 

b) z toho ubytování: Ubytování je zdarma. 

c) z toho na cestování a volný čas:  Během podzimních prázdnin (týden ke konci listopadu) jsem 
cestoval, vyšlo mě to asi na 1000$ (ubytování v hotelech / hostelech  je docela drahé, třeba 
jedno z levnějších ubytování v Los Angeles stálo 120$ za noc). 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 50%. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
 Dostal jsem ho na účet už před odjezdem. 



Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty).  
Česká platební karta funguje většinou bez problémů (na některé věci – půjčení auta – je nutné 
mít kreditní kartu, debetní nemusí stačit). 

Platil/a  jste  zahraniční  škole  nějaké  poplatky  (za  studentskou  kartu,  pojištění,  kopírování, 
materiál, apod.)? 
600$ / semester vyhodíte za pojištění (viz výše), pokud by jste si chtěli zapsat moc předmětů,
tak si je musíte platit sami.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 24 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Ještě nevím 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? Ještě nevím. 

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? 

Ještě nevím. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.  
Velmi  nízký. Úroveň  výuky mi  přišla  o  několik  úrovní  nižší  než  na  FELu. Úkoly  jsou  často 
nesmyslné a zároveň časově náročné (např. úkol z umělé  inteligence na téma prohledávání: 
„Tady máte knihovnu s prohledávacími algoritmy, a vstupní data v obskurním formátu. Napište 
program,  který  aplikuje  funkce  z knihovny  na  vstupní  data.“  Tj.  místo  abyste  sami 
implementovali nějaké algoritmy, tak jen parsujete vstup v obskurním formátu který si učitel 
vymyslel.) Dostanete jen minimální nebo žádný feedback. Mám pocit, že studentům tu chybí 
matematické / technické základy, a výuka podle toho také vypadá. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Přes výše zmíněné výhradu vůči výuce byl pobyt celkově přínosný, bylo fajn podívat se do USA, 
zlepšit angličtinu apod. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
 1 (všechno bez problémů) 

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

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


