
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Masarykův Ústav Vyšších Studií  

Obor studia: Projektové řízení inovací  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 1. semestr magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: USA (Texas)  

Název zahraniční školy: Texas Tech University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Economics  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Bethany Kuwitzky  

E-mail koordinátora zahraniční školy: bethany.kuwitzky@ttu.edu  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://www.depts.ttu.edu/international/studyabroad/ 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: srpen 2019  

Konec pobytu: půlka prosince 2019  

Délka pobytu v měsících: 4 měsíce  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Absolvovala jsem výjezd již na 
bakaláři. Před tím na internetových stránkách. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? https://catalog.ttu.edu  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Kopie pasu, výpis 
známek, pojištění, potvrzení o očkování na Tetanus, studijní plán 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Vše se nahrává na internetové stránky 
školy (vše přehledné).  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?  
Studijní plán, oznámení o výjezdu do zahraničí 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Kopii pojištění, schválený studijní plán, finanční dohoda, zvací dopis od zahraniční 
školy), potvrzení o zápisu do dalšího semestru 
Bylo nutné žádat o vízum? Ano. Nejprve jsem dostala od zahraniční školy dokument, který 
byl potřebný pro obdržení víza. Vyplnila jsem přihlášku na internetu (stránky USA 
ambasády). 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? Cestovní pojištění od Kooperativy (cca 
10 000 Kč) – vysoké pojistné limity. Škola vlastní pojištění nevyžadovala, ale měla podmínky 
pro minimální vyšší pojistného plnění (zdravotnictví je v USA opravdu drahé).  

 

https://www.depts.ttu.edu/international/studyabroad/
https://catalog.ttu.edu/


Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne.  
 

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

Kupovala jsem pouze jednosměrnou letenku do New Yorku a pak Dallasu za 15 000 Kč. Pak 

busem do Lubbocku, ale to nedoporučuji. Cesta autobusem nebyla příjemná (letadlo je lepší 

nápad, ale dražší, protože Lubbock má malé letiště).  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pas, sepsané adresy bydliště v USA, zvací dopis od 

školy, povědomí o penězích v hotovosti a na účtu 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště: Škola nabízí pick up v určitých dnech. Já toho 

nevyužila.  
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano. Rušila jsem jeden předmět, protože 
neodpovídal předmětu na Múvsu.  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Přihlašování probíhá přes internet. Škola pošle informační 
email. Je to jednoduché. Zahraniční studenti se nemohou účastnit online výuky. Pro některé 
kurzy je potřeba již předešlá znalost (jiný kurz). Kurzy se dají měnit během prvních dvou 
týdnů měnit.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Manufacturing systems 
control (těžké, ale zajímavé), Corporation Finance  

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. Způsob výuky je trochu odlišný. Studenti sbírají body 
celý semestr. Finální test nemá takovou váhu jako většinou na Múvsu (záleží však na 
profesorovi). Ústní zkoušky zde nejsou. Učitelé si hodně potrpí na úkoly (jak počítací, tak i 
eseje atd.). 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Škola mi přišla náročnější. 
Měla jsem během semestru mnoho testů a úkolů (každý týden).  

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

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus je neskutečný. Poskytuje mnoho služeb – moderní 
knihovna, školní psycholog, nadstandartní sportovní vyžití   

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Tisk je možný na každé fakultě. Internet po celém kampusu. Je možné si i 
vypůjčit notebook v knihovně.  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Ano. Během semestru pořádají mnoho výletů mimo město.  



Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Moji 
spolužáci byli hlavně místní studenti.  

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Mimo kampus v apartmánu.  

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. $700 + poplatky za vodu a elektřinu – V apartmánu jsme 
bydleli dva.  

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) Chtěla jsem bydlet s přítelem, ale na kolejích to možné nebylo. Z toho 
důvodu jsme bydleli mimo kampus.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Hledala jsem na internetu. Cca dva měsíce 
před příjezdem 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Škola má po kampusu mnoho kantýn 
pro studenty.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Mnohem dražší než u nás. Ve 
fastfoodech stojí jídlo kolem $10. Ovoce a zelenina je dvakrát dražší než u nás. Sladkosti a 
zmražené věci levnější.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? My jezdili na kole do školy. Po městě také jezdí autobus, 
ale nemá pevný řád. Pokud na škole strávíte celý rok, tak je dobré mít auto (v Texasu je vše 
daleko).  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Škola si znovu okopíruje 
pas.  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Naštěstí ne. 

Pracoval/a jste během studia? Ne, ale škola nabízela brigádu v kampusu. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Brigádu jsem neměla.  

Tipy na využití volného času: Škola nabízí mnoho seminářů a sportovních událostí zadarmo. 
Také pořádá výlety po Texasu za malé peníze.   

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Rodina, škola (stipendium od 
rektorátu, příspěvek 7 500 Kč od Múvsu, nadace – mimořádné stipendium), vlastní úspory 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Nejprve chci říct, že je těžké říct, 
jestli USA je drahá země. Samozřejmě je dražší než ČR, ale také záleží, jak se rozhodnete 
utrácet a užívat si. Já šla střední cestou.  

a) z toho stravování: 8000 Kč 

b) z toho ubytování: 10 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: 10 000 Kč 



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 30-40 % Docela jsem 
cestovala.  

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Před odjezdem na účet.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Neměla jsem americký účet. Používala jsem kartu Revolut díky 
výhodnému kurzu mezi dolarem a korunou. Doporučuji.  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Tisk se platil v kampusu. Učitelé vyžadovali učebnice, ale většina se dala 
vypůjčit v knihovně, nebo pronajmout za poplatek na Amazonu. Vlastní pojištění škola 
nevyžadovala.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? všechny 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? Řízení 
podnikových financí, Marketing inovací, Projektové řízení, Lean Manufacturing, Zahraniční 
praxe  

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano. Byly zapsány ve 
studijním plánu.  

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

Stačí zanést (zahraniční škola zašle) výpis známek ze zahraniční školy. Žádné problémy.  
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Transcript (výpis 
známek ze zahraniční školy), confirmation of study period (potvrzeno na zahraniční škole 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Trochu odlišný způsob výuky mi vyhovoval 
více. Nové znalosti související s mým oborem. Také cítím, že se mi zlepšila angličtina.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Musela jsem se více osamostatnit a postavit na 
vlastní nohy.   

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Všechno bylo na jedničku. Vždy 
jsem dostala odpovědi na všechny moje otázky.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou. I přes velkou vzdálenost, byla 
komunikace se zahraniční školou jednoduchá. Vždy všechno vysvětlila.  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Určitě. Jedná z nejlepších možností na 
ČVUT. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? zážitky z nové země a ze školy, nové 
kamarády 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne. Cítila jsem se v Texasu 
bezpečně. Ve škole nám se vším pomohli.  



Odkaz na fotogalerii, blog apod. Kontaktovat mne můžete na emailu 
(aneta.pozarova@gmail.com) nebo na Facebooku (Aneta Požárová). Pokusím se odpovědět 
na všechny otázky.  

 

mailto:aneta.pozarova@gmail.com
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