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1 Obecné údaje

Tato sekce obsahuje základńı údaje o výjezdu, které mohou pomoci čtenáři
při snazš́ım hledáńı relevantńıch závěrečných praćı.

1.1 Údaje o studentovi

• Fakulta - Fakulta stavebńı (FSv)

• Obor studia - Geomatika

• Úroveň studia v době pobytu - magisterské (2. rok)

1.2 Zahraničńı škola

• Země - USA

• Oficiálńı název - Kansas State University

• Fakulta/katedra/ateliér - College of Arts and Sciences

• Jméno koordinátora - Sara Boro

• E-mail koordinátora - seboro@ksu.edu

• Web pro výměnné studenty - K-State Study Abroad

1.3 Kalendářńı údaje

• Akademické obdob́ı - LS 2019/2020

• Začátek pobytu - 10. ledna 2020

• Konec pobytu - 5. května 2020

• Délka pobytu v měśıćıch - 4
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2 Aktivity před výjezdem

V této sekci jsou k nalezeńı informace o d̊uležitých dokumentech, zdroj́ıch infor-
maćı a akćıch, které je potřeba zař́ıdit, vyř́ıdit či vykonat předt́ım, než je možné
vyjet do zahranič́ı.

2.1 Kde jste źıskal/a informace o možnosti vyjet v rámci
MBD?

Na stránkách Rektorátu.

2.2 Kde je možné źıskat informace o kurzech vyučovaných
na zahraničńı škole?

Představu jsem źıskala na základě kalatogu předmět̊u a rozvrhu, nicméně ne
všechny kurzy se ve finále otv́ıraly. Taky mi chv́ıli trvalo než jsem se mezi
stránkami zorientovala.

2.3 Které dokumenty jsou potřebné k přijet́ı na zahraničńı
vysokou školu?

Prokázáńı finančńı soběstačnosti (stav konta ideálně na jméno studenta), kopie
pasu, výpis studijńıch výsledk̊u v aj.

2.4 Jakým zp̊usobem se dokumentace k přijet́ı vyřizuje?

originály donést na Rektorát + nahrát na kartu studenta

2.5 V jakém jazyce jste studoval/a na zahraničńı vysoké
škole?

v angličtině

2.6 Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat
na studijńım odděleńı fakulty?

studijńı plán pro uznáńı předmět̊u

2.7 Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat
na zahraničńım odděleńı rektorátu ČVUT?

zvaćı dopis, finančńı dohodu, darovaćı smlouvu, studijńı plán předmět̊u, kopii
pojǐstěńı, potvrzeńı o zapsáńı do semstru.

2

https://catalog.k-state.edu/content.php?catoid=42&navoid=7412
https://courses.k-state.edu/spring2020/GEOG/


2.8 Bylo nutné žádat o v́ızum?

Ano. Vyplnila jsem žádost o v́ızum a následně si domluvila sch̊uzku na am-
basádě. Objednala jsem se na ráno, nestrávila jsem tam v́ıc než hodinu. Bylo
to jako na úřadě, vezmete si č́ıslo, postupně jdete asi ke 3 okýnk̊um, vždycky
si od vás vezmou nějaké dokumenty a/nebo se ptaj́ı kam přesně jedete, co tam
budete studovat. Někdo česky, někdo anglicky...
Překvapila mě výše poplatk̊u, které tato procedura vyžaduje (12 000 Kč). Čekaćı
lh̊uta na pohovor zálež́ı na vyt́ıženosti ambasády, ale bylo to v řádu dn̊u, nikoli
týdn̊u.

2.9 Jakého jste využil/a typu zdravotńıho pojǐstěńı?

• KSU po výměnných studentech vyžaduje zaplaceńı zdravotńıho pojǐstěńı
poskytovaného školou (738 USD). Je možné se tomu vyhnout, pokud
dolož́ıte, že vaše pojǐstěńı splňuje jejich požadavky. Systém zdravotnictv́ı
v USA se velmi lǐśı. mı́sto zdlouhavého řešeńı a hledáńı alternativy jsem
se rozhodla zaplatit pojǐstěńı od školy.

• Pojǐstěńı mi pokrylo očkováńı proti MMR i test na COVID-19.

2.10 Potřeboval/a jste nějaké očkováńı?

K-State vyžaduje doložeńı platného očkováńı na MMR a meningokoka (nepo-
vinné pro residenty Jardine). Nicméně, i když jsem měla mezinárodńı očkovaćı
pr̊ukaz a v něm doklad o očkováńı, stejně mě poslali na krevńı testy. Spolužačka
to měla stejně, ale na testy nemusela. Tenhle systém jsem nepochopila.
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3 Cesta tam a zpět

Obsahem této sekce jsou rady a zkušenosti ohledně cesty do a ze země zahraničńı
univerzity.

3.1 Jak se co nejlépe dopravit na zahraničńı univerzitu?

• Letadlem, obviously. Bud’ př́ımo do Manhattanu, nebo do Kansas City (2
hodiny cesty, tam se létá levněji). Z Kansas City je třeba si sehnat odvoz,
žádné autobusy/vlaky nejezd́ı.

• Cena: 28 000 Kč (zpátečńı letenka Praha-Manhattan, kupováno měśıc před
odletem)

• Koupit si zpátečńı letenku je rozhodně výhodněǰśı. Č́ım dř́ıv, t́ım ĺıp.

3.2 Jak vypadá procedura na hranićıch a co mı́t u sebe?

Na hranićıch jsem předkládala v́ızový formulář a pas. Přirozeně jsem byla nervózńı,
ale nebylo proč. Bylo to dost podobné pohovoru na ambasádě - úředńık kouknul
na pas, jakoby mimochodem se zeptal kam jedu, co tam budu studovat a popřál
mi př́ıjemný pobyt.

3.3 Jak prob́ıhá doprava z letǐstě?

V Manhattanu je komunita rodin, které se staraj́ı o přij́ıžděj́ıćı české studenty.
Mimo jiné je i vyzvedávaj́ı na letǐsti. Některé rodiny jsou pro vás ochotné dojet
třeba i do Kansas City. Já měla přiletět do Manhattanu, ale protože mi zrušili
let, přiletěla jsem nakonec do Wichity (cca 3 hodiny od MHK). Přijeli pro mě
až tam.
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4 Pr̊uběh studia

V této sekci se může čtenář dozvědět, jaké strasti a slasti (předevš́ım však stras-
ti) na něj čekaj́ı v pr̊uběhu studia na zahraničńı univerzitě. S trochou štěst́ı se
v odpověd́ıch objev́ı i několik cenných rad, jak se těmto nešvar̊um vyhnout.

4.1 Měnil/a jste během pobytu studijńı plán?

Ano, hned na začátku. V momentě, kdy jsem si předměty zapsala na KSU jsem
poslala změněný plán na fakultu a po schváleńı nahrála na kartu studenta.

4.2 Kdy a jak prob́ıhá registrace do kurz̊u na zahraničńı
škole?

Předběžný zápis předmět̊u proběhl před př́ıjezdem. Definitivńı zápis až během
orientation weeku - na základě sch̊uzky se studijńım poradcem. Pokud měly
předměty nějaké prerekvizity, právě poradce povolil zápis na základě předchoźıho
studia. IIRC, změny byly možné během prvńıch 2 týdn̊u, zrušit si předmět bylo
možné po 4 týdnech.
Dohoda kryje zápis 4 undergraduate předmět̊u (kódy do 7xx) nebo 3 under a 1
graduate (kód 8xx a výše).

4.3 Doporučil/a byste nějaký zaj́ımavý předmět/kurz/vy-
učuj́ıćıho? Je zde naopak nějaký předmět/kurz/vy-
učuj́ıćı, kterým by se budoućı studenti měli vyhnout?
Proč?

Shawn Hutchinson je výborný vyučuj́ıćı, má úžasný přehled v oblasti GIS a
předevš́ım to umı́ skvěle předat, jeho výklad mi hodně vyhovoval (předměty
GIS 2, Internet GIS aj.)
Skvělý byl i předmět Remote Sensing of the Environment. Mnohem intenzivněǰśı
a př́ınosněǰśı než DPZ na naš́ı fakultě.
Předmět Geocomputation byl graduate (808) a náročnost tomu taky odpov́ıdala.
Nároky vyučuj́ıćıho mi přǐsly přemrštěné, velké množstv́ı věděckých článk̊u ke
čtéı každý týden a vypadalo to, že opravdu poč́ıtá s t́ım, že všechno přečteme.

4.4 Byla součást́ı Vašeho studia praxe/praktická stáž?

Ne.

4.5 Popǐste zp̊usob výuky (teorie, praxe, projekty) a hod-
noceńı práce student̊u na zahraničńı škole a porov-
nejte je s Vaš́ı domáćı školou.

Častý formát výuky formou studia - předem samostatně nastudovat téma, rychlé
shrnut́ı na začátku hodiny, vypracováńı praktických cvičeńı během výuky.
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Úkoly každý týden, několik test̊u během seme stru, pr̊uběžné hodnoceńı. Roz-
hodně intenzivněǰśı než na co jsem byla zvyklá.
Výuka neńı tak striktně rozdělená na přednášky a cvičeńı jako na ČVUT. Mno-
hem v́ıc témat, která se prob́ırala jsem si prakticky vyzkoušela.
Nav́ıc, každý předmět byl uzavřen projektem na téma dle vlastńı volby.
Taky mi přǐslo, že je výuka mnohem v́ıc zaměřená na výzkum – nikdy jsem
nemusela přeč́ıst tolik vědeckých článk̊u v rámci studia jako tento semestr.

4.6 Jaká je kvalita výuky na zahraničńı škole ve srovnáńı
s domáćı?

Tento semestr byl studijně hodně př́ınosný. Výuka formou studia a možnost
vyzkoušet si téměř každou prob́ıranou věc i v praxi bylo rozhodně efektivněǰśı
než o tom jen slyšet na přednášce.
Projekty na konci umožnily vyzkoušet si aplikaci a přemýšlet nad problemati-
kou v komplexněǰśım slova smyslu. Aplikovat nové znalosti a naučit se je tak
prakticky už́ıvat byla dobrá zkušenost.

4.7 Jak jste źıskával/a studijńı/pracovńı materiál na za-
hraničńı škole?

Všechny materiály byly poskytovány online - videa, články, učebnice.
Na stránkáchK-State jsem sice četla, že očekávané náklady na učebnice můžou
být několik stovek USD. Všichni moji vyučij́ıćı byli naaštěst́ı stř́ızliv́ı a žádné
učebnice po nás nevyžadovali.

4.8 Jaká je vybavenost kampusu?

Několik knihoven i když menš́ıho formátu (moje obĺıbená byla v budově archi-
tektury). V budově Studentské unie se dá naj́ıst, vybrat si peńıze, koṕırovat,
sednout si a učit se. Několik kaváren rozmı́stěných v kampusu, zastávky au-
tobusu taky bĺızko. Je tam i bazén. A do hospody v Aggieville to taky neńı
daleko.

4.9 Jak vysoká je úroveň dostupnosti poč́ıtač̊u?

Na kampusu jsem se po poč́ıtač́ıch moc nerozhĺıžela, jelikož jsem použ́ıvala
vlastńı NB.

• INTERNET: ve všech školńıch prostorách, včetně menzy

• VLASTNÍ NB: použ́ıvala jsem pro zpracováńı úloh mimo vyučováńı, PC
učebna s potřebným SW př́ıstupná i během v́ıkendu

• TISK A KOPÍROVÁNÍ: Na studijńı kartě je nahráno 20 USD na tisk,
které jsou ani jednou nevyužila. tiskárny jsou rozmı́stěné r̊uzně po kam-
pusu (ČB i barevné), stejně tak sken.

6



• Během pandemie jsme se připojivali na školńı poč́ıtače pomoćı VPN. V
tomto směru jsem se nećıtila nijak omezená.

4.10 Pořádá zahraničńı škola a/nebo mı́stńı studentská
organizace nějaké speciálńı akce pro výměnné stu-
denty?

V rámci orientation weeku bylo hodně akćı, během semestru jednou týdně Con-
versation cafe, nárazově pak nějaká večeře, sledováńı Super Bowl pro residenty
residenty apod.

4.11 Byl/a jste během studia na zahraničńı univerzitě za-
členěn/a do studijńıch skupin s mı́stńımi studenty?

Ano, všechny předměty prob́ıhaly s mı́stńımi studenty. Obecně jsem během stu-
dia narazila na málo výměnných student̊u. Ve většině předmět̊u jsem byla jedi-
nou výměnnou studentkou.
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5 Mimoškolńı aktivity a ubytováńı

V rámci této sekce jsou popsány zkušenosti s ubytováńım v rámci studijńıho
pobytu stejně jako daľśı mimoškolńı aktivity jako např́ıklad sportovńı vyžit́ı,
stravováńı, doprava, práce nebo zdravotńı péče.

5.1 Kde jste během studijńıho pobytu bydlel/a?

V Jardine komplexu, varianta Hybrid. Dochoźı vzdálenost do kampusu (15 min),
ale možnost jet i autobusem. Rec Center (sporty) za rohem.

5.2 Jaká byla měśıčńı cena Vašeho ubytováńı?

Nev́ım, ubytováńı je pokryté v rámci dohody.

5.3 Jak vypadalo Vaše ubytováńı a co Vás vedlo k výběru
právě tohoto typu ubytováńı?

• vybavenost kolej́ı/bytu: Bydlely jsme 4 holky, každá samostatný pokoj, 2
koupelny, takže vždy sd́ıleno ve dvou. V pokoji st̊ul, postel, židle, komoda,
věšák. Kuchyně vybavená základńımi spotřebiči (nechyběla mikrovlnka),
pračka a sušička included.

• připojeńı na internet: dostupné

• co si přivézt a co se dá očekávat, že tam bude: já si nepřivezla skoro nic,
většinu věćı mi p̊ujčila rodina (l̊užkoviny, ručńık, ramı́nka, taĺı̌re, př́ıbory,
hrnec, hrnek apod.) Překvapilo mě, že v̊ubec nepouž́ıvaj́ı rychlovarnou
konvici - vodu na čaj si přece ohřeješ v mikrovlnce, ne?

• zda je nutné se na v́ıkendy/svátky vystěhovávat: Sama jsem se k takové
situaci neocitla, mysĺım, že přes svátky je tam nějaký nehorázný př́ıplatek.

Variantu jsem si vybrala na doporučeńı - pokrývá ji naše výměnná dohoda a
tato možnost je zároveň velmi pohodlná.

5.4 Jak a s jakým předstihem si zař́ıdit ubytováńı?

Ubytováńı jsem zařizovala koncem ř́ıjna, tedy 2,5 měśıce před odjezdem.

5.5 Jaké jsou možnosti stravováńı student̊u v mı́stě po-
bytu?

V kampusu jsou 3 menzy, navštěvovala jsem předevš́ım Kramer, v sobotu bylo
zavřeno, tak Derby. Až do koronakrize byl servis královský, na výběr z několika
kuchyńı (italská, mexická, asijská atd.), trochu nebezpečný, když si můžeš brát,
kolik chceš a kolikrát chceš. Po vypuknut́ı pandemie se nab́ıdka limitovala na
jeden pult́ık, což bylo smutný.
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5.6 Jaké jsou orientačńı ceny potravin?

Řekla bych, že ceny jsou lehce ale nijak dramaticky vyšš́ı než v ČR. Plat́ı, že
č́ım větš́ı baleńı, t́ım levněǰśı.

5.7 Jaké jsou možnosti mı́stńı dopravy?

Po Manhattanu jezd́ı ATA bus (asi 4 linky). Pro studenty se studentským ID
zdarma. Hodiny jsou omezené, posledńı autobus jede kolem sedmé večer, o
v́ıkendu přidávaj́ı nočńı spoje.
Když bylo tepleji, jezdila jsem na kole (taky p̊ujčeno od rodiny).

5.8 Jaké formality je třeba vyř́ıdit po př́ıjezdu?

Check-in v ubytováńı (Jardine), registrace v International student center, poř́ıdit
si student ID, registrace ve zdravotńım zař́ızeńı Lafene, sch̊uzka se Sarou Boro,
sch̊uzka se studijńım poradcem.
Ty věci vám budou během orientation tolikrát opakovat, že se neńı potřeba stra-
chovat, že byste na něco zapomněli. Sara byla v tomto obdob́ı velmi nápomocná.

5.9 Jaké jste měl/a zkušenosti s lékařským ošetřeńım v za-
hranič́ı?

Kromě očkováńı a testu na COVID-19 zkušenosti nemám. Na oboj́ı jsem se
telefonicky objednala, všechno proběhlo bez problémů.

5.10 Jaké jsou Vaše zkušenosti s praćı v zahranič́ı?

Tyto zkušenosti nemám.

5.11 Jsou na české studenty kladeny nějaké dodatečné
podmı́nky pro práci/brigádu?

Jakožto výměnný student nelze pracovat jinde než v kampusu (to se odv́ıj́ı od
v́ıza).

5.12 Co byste doporučil/a student̊um, co se týče využit́ı
volného času?

Generická odpověd’ zahrnuj́ıćı zároveň i hrubý odhad cen pro tyto typy zábavy:

• sport - Rec Center v Jardine complexu, vstup je zahrnut ve stipendiu,
stač́ı předložit studenstké ID a neplat́ı se nic

• kultura - ta mi v USA celkově chyběla, mysĺım, že ve studenstké unii
byl nějaký koncert a každý v́ıkend filmy pro studenty zdarma. Na film
za peńıze můzete j́ıt do kina ve městě. Možná by se s tepleǰśım počaśım
objevilo v́ıc akćı, kdyby nebylo pandemie.
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• výlety - koupili jsme auto a byla to nejlepš́ı věc. Benźın je v USA levný.
Bez auta bychom nic neviděli, busy ani vlaky nefunguj́ı a p̊ujčit si auto z
p̊ujčovny je velmi drahá záležitost (a komplikovaná - je třeba mı́t kreditku,
je levněǰśı když je aspoň jednomu z posádky 25 let). Podědila jsem kolo,
to se na vyj́ıžd’ky po Manhattanu a bĺızkém okoĺı hodilo.
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6 Finance

Tato sekce se zaměřuje na finančńı stránku výměnného pobytu v zahranič́ı.
K nalezeńı jsou zde rady např́ıklad ohledně toho, jak moc prostředk̊u budete
potřebovat, kolik z náklad̊u pokryje stipendium od Vaš́ı školy či zda v dané zemi
můžete narazit na problémy s určitým typem platby.

6.1 Jakých finančńıch zdroj̊u jste využil/a k financováńı
pobytu?

Stipendium MŠMT, rodinné úspory, nadačńı př́ıspěvky.

6.2 Jaké byly Vaše pr̊uměrné měśıčńı výdaje během po-
bytu?

Generická odpověd’ zahrnuj́ıćı kompletńı měśıčńı výdaje a zároveň měśıčńı útra-
tu za:

• stravu - 2 500 Kč (nákupy ve Walmart, stravováńı v menze je pokryto v
rámci dohody)

• ubytováńı - pokryto v rámci dohody

• cestováńı - 6 500 Kč

• volný čas a jiné - 1 000 Kč (mobilńı tarif od T-Mobile 500 Kč)

Pr̊uměrně jsem měśıčně utratila 10 000 Kč, většinu jsem investovala do cestováńı
a věćı s t́ım spojených (ubytováńı, benźın apod.)

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

Co se týče výdaj̊u během pobytu, tedy životńı náklady na 4 měśıce a platba
pojǐstěńı, stipendium pokrylo 100 % těchto výdaj̊u. Nezapoč́ıtávám cestovńı
náklady, v́ızové poplatky ani daľśı výdaje, které nastaly před odjezdem na po-
byt.
Z celkových výdaj̊u, které jsem ohledně studijńıho pobytu měla, pokrylo stipen-
dium z ČVUT cca 40 %.

6.4 Jakým zp̊usobem je stipendium vypláceno a kdy jste
jej obdržel/a?

Jednorázově před začátkem pobytu na účet uvedený ve finančńı dohodě.
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6.5 Jaké jsou Vaše zkušenosti s bankovńımi účty a daľśımi
službami?

Generická odpověd’ zmiňuj́ıćı také, zda je dobré si založit účet u zahraničńı
banky či zda se je možné (dobré) použ́ıvat českou platebńı kartu. Měla jsem
pouze debetńı kartu založenou u Raiffeisen Bank. Kreditńı karta je ale v USA
nezbytnost́ı - platby na benźınce, ubytováńı při cestováńı, př́ıpadné p̊ujčovné.
Kreditku berou jako záruku, takže to byl občas problém. Ale vždycky se to nějak
vyřešilo, bud’ jsme zaplatili hotově nebo to vzalo kartu někoho jiného z nás...
Každopádně mı́t kreditku ušetř́ı pár problémů nebo aspoň starost́ı. Doporučuju
si ji proto zař́ıdit.
Je možné si založit americký účet. Každopádně při rušeńı účtu je problém se
řešeńım z̊ustatku a převodem peněz.
V Kansasu většinou nebylo možné platit bezkontaktně. Taky se ukázalo, že čip
na moj́ı kartě dost často nefungoval. Musela jsem tedy s sebou pro jistotu nosit
hotovost.

6.6 Platil/a jste zahraničńı škole nějaké poplatky?

Kromě zdravotńıho pojǐstěńı (738 USD) jsem ve škole žádné výdaje neměla.
Dokonce i studentskou kartu jsme měli pokrytou od zahraničńıho odděleńı.
Učebnice jsem nekupovala, koṕırováńı jsem nevyužila (20 USD jsme dostali
nahraných na studentském ID).
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7 Uznáńı zahraničńıho studia domáćı školou

Obsahem této sekce jsou informace ohledně procesu a možnostech uznáváńı
předmět̊u a převáděńı kredit̊u mezi Vaš́ı a zahraničńı univerzitou.

7.1 Kolik jste během studijńıho pobytu źıskal/a kredit̊u?

12 US kredit̊u, do evropského systému se přepoč́ıtaj́ı za dvojnásobek (tedy 24)

7.2 Kolik z nich Vám bylo domáćı školou uznáno?

na ČVUT se mi převedlo 20 kredit̊u

7.3 Za jaké kurzy Vám byly domáćı školou uznány?

Většinu předmět̊u jsem měla odstudovanou, předměty mi byly uznány za 1
povinný a 3 volitelné (na základě schváleného studijńıho plánu).

7.4 Věděl/a jste předem, které kurzy budou domáćı ško-
lou uznány? Pokud ano, tak odkud?

Ano, na základě studijńıho plánu, který jsem před odjezdem musela sestavit.

7.5 Jak prob́ıhá uznáńı na domáćı škole a jakým problé-
mům jste v souvislosti s t́ım musel/a čelit?

Uznáńı proběhlo bez problémů, na základě studijńıho plánu a transkriptu předmět̊u
z K-State.

7.6 Jaké dokumenty jste musel/a odevzdat na zahranič-
ńım odděleńı rektorátu?

Doklad o uznáńı studia v zahranič́ı, Transcript of Records, Confirmation of
study period a tuto zprávu z pobytu.
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8 Hodnoceńı pobytu

V této sekci se nacháźı finálńı zhodnoceńı studijńıho pobytu po osobńı i odborné
stránce.

8.1 Jak byste hodnotil/a odborný př́ınos studijńıho po-
bytu?

Jsem velmi spokojená s volbou předmět̊u, které jsem si na tento semestr vybrala
(všechno v oboru). Studijně to byl velmi př́ınosný pobyt. Vyhovoval mi zp̊usob
uzavřeńı každého předmětu projektem, tak abychom si vyzkoušeli aplikaci a
řešeńı problémů v praxi.

8.2 Jaký byl pro Vás osobńı př́ınos studijńıho pobytu?

Americká mentalita mi přǐsla dost odlǐsná. Jejich vstř́ıcnost mi na začátku po-
mohla, nećıtila jsem se tam tak cize a ztraceně - všichni se usmı́vaj́ı a chtěj́ı si
pov́ıdat. Tohle ale přetrvává pořád a nep̊usob́ı to moc upř́ımně. Na to jsem si
nezvykla.

8.3 Jak byste hodnotil/a informace a podporu poskytnuté
domáćı školou?

Informace byly podány stručné a jasně. Formalit bylo jen pár, ve srovnáńı s
erasmem mi jejich vyř́ızeńı přǐslo jednodušš́ı.

8.4 Byly informace a podpora poskytnuté zahraničńı ško-
lou dostatečné/kvalitńı?

Přǐslo mi, že na K-State bylo ve srovnáńı s ČVUT potřeba zař́ıdit mnohem v́ıc
věćı. V novém prostřed́ı se to zdálo složitěǰśı. Informace mi nepřǐsly př́ılǐs sjedno-
cené, rozdrobené na r̊uzných mı́stech, nikde žádné pořádné shrnut́ı, vždycky se
ke všemu proklikat... Občas bylo náročné zjistit, jak to vlastně je, na kolik mı́st
se muśım kouknout, abych zjistila co potřebuji. Nicméně, v př́ıpadě nejasnost́ı
jsem kontaktovala Saru Boro a všechno se dalo vyřešit.

8.5 Měl/a byste zájem o nějaký daľśı pobyt v zahranič́ı?

Ano, zahraničńı pobyt je skvělá zkušenost.

8.6 Co jste po absolvováńı pobytu nejv́ıce ocenil/a?

Návrat do prostřed́ı, kde se na svět kouká trochu stř́ızlivěji - všechno nemuśı
být super.
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8.7 Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými
problémy?

Vypuknut́ı pandemie zasáhlo polovinu semestru, nicméně na K-State se s na-
stalou situaćı vypořádali velmi pohotově.
Byl zrušený pouze jeden týden výuky a zbytek semestru jsme měli online. Bud’

meetingy přes Zoom nebo nám vyučij́ıćı točili videa s výkladem. V př́ıpadě
problémů s úkoly nebo technikou byli velmi nápomocńı a empatičt́ı. Paradoxně,
během distančńı výuky jsem s některými učiteli byla v mnohem osobněǰśım kon-
taktu.
Nepřǐslo mi, že by t́ım výuka byla výrazně ošizená nebo zjednodušená. Videa
měla výhodu, že se k nim dalo vracet. Z hlediska zkouškového to v zásadě taky
nemělo vliv, vzhledem k tomu, že se známky odv́ıjely předevš́ım od projekt̊u a
pr̊uběžné práce než od psaných/ústńıch zkoušek.
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