
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Elektrotechnická  
Obor studia: Elektronika a komunikace – Mobilní sítě  
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské  

Zahraniční škola 
Země: USA  
Název zahraniční školy: Texas Tech University  
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Electrical Computer Engineering  
Jméno koordinátora zahraniční školy: Bethany Kuwitzky  
E-mail koordinátora zahraniční školy: Bethany.Kuwitzky@ttu.edu  
Web zahraniční školy pro výměnné studenty  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  
Začátek pobytu: 16.8.2021  
Konec pobytu: 8.12.2021  
Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Na stránkách fakulty  
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
https://registration.texastech.edu/StudentRegistrationSsb/ssb/registration?mepCode=TTU   
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Už nevím, nějaké 
ověření elektronického podpisu a pak možná transkript z ČVUTu a AJ certifikát vydaný 
ČVUTem  
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Musí se poslat fyzicky počtou na TTU.  
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? AJ 
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? Asi studijní plán a finanční dohodu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, je nutné počkat na dokumenty ze 
zahraniční univerzity a poté si sjednat pohovor na Americké ambasádě. Je nutné zaplatit za 
poplatek SEVIS I901 a za pohovor na ambasádě. Je též nutné zaplatit za poštovné dokumentů 
z univerzity. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Pojištění doporučované univerzitou a splňující minimální podmínky univerzity od WorldTrips. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne 

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

Zpáteční letenky od Lufthansy za cca 17000.  

https://registration.texastech.edu/StudentRegistrationSsb/ssb/registration?mepCode=TTU


Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pas, vízum, test na COVID 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Použil jsem Uber 

  
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, v prvním týdnu semestru. 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Registrace do kurzů se musí řešit přes koordinátorku na TTU 
Bethany Kuwitzky. Nelze se zapsat sám do kurzů. 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Telecommunication Networks – Vyučuje to Everett McArthur což je nejlepší učitel, co jsem 
kdy měl. Velmi přátelský a vtipný člověk co má hromadu zkušeností a jeho hodiny byly radost. 
Zároveň předmět probere obecně velmi širokou škálu témat z telekomunikací. 
Fundamentals of Business – Super vyučující, probere širokou škálu témat hodících se pro 
život. Nebyla povinná docházka. 
 
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.  
Každý týden se dostávají úkoly, píše se více testů, zadává se více projektů, ale vše se počítá do 
finálního hodnocení a finální zkouška už je třeba jen 25-30%, a ne 100% jak to je v ČR. 
Výuka se nedělí na cvika a přednášky, ale je to všechno s jedním učitelem a pokud je to 
začátečnický předmět pro hodně lidí, podobá se to více přednáškám, pokud pokročilý pro 
méně podobá se to více cvikům v ČR. V hodinách většinou nevyvolává, spíš se jedná o takovou 
přátelskou interakci se studenty. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Látka se většinou probírá 
pomaleji a celkově mi to přišlo o něco lehčí než na ČVUT. Zároveň učitelé jsou často velmi 
vstřícní, když něco potřebujete.  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) Vše je online, na některé předměty bylo povinné si koupit knihu se 
kterou se vázal i přístup do systému, kam pak byly poté dávány úkoly a testy. Cena každé 
takové knihy se bohužel pohybovala okolo 80$. 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je prvotřídní, knihovna i učebny obsahují vše co by student potřeboval. 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? Vše je k dispozici v knihovně 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Před začátkem semestru jsou povinné akce pro mezinárodní studenty, 
kde se člověk může skvěle seznámit s dalšími studenty. V průběhu semestru je pak mnoho 
akcí jak jen pro mezinárodní studenty, tak i celoškolní akce. 
 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Studium předmětů probíhá s místními studenty. 
 



Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Ve studentském komplexu s názvem Capstone Cottages. Jedná se o komplex, kde jsou 
apartmány pro např. 4 lidi, kde každý má svůj pokoj a koupelnu a pak je tam společný obývací 
pokoj a kuchyně. Součástí tohoto komplexu byl i bazén, fitko, či studijní prostory. Z důvodu že 
bydlení na koleji je na TTU celkem drahé na to, co za to člověk dostane, tak se v Lubbocku 
hodně rozjel tento business se studentskými ubytovacími komplexy a okolo kampusu jich je 
mnoho a je to určitě lepší varianta než bydlet na koleji. Ale bacha, většina tech komplexů taky 
kouká jen na prachy, a často tlačí na to, aby člověk podepsal roční smlouvu a pak hledal 
někoho za sebe, když tam nebude celý rok. Doporučuju se poptávat a najit si komplex, kde 
vám dají smlouvu jen na tech 4-5 měsíců. Řešit někoho, kdo to po vás pak převezme, může 
být celkem náročné. 
Po zkušenosti s Capstone Cottages toto místo musím spíše nedoporučit. Je to sice opravdu 
hezké místo s luxusním bazénem, pěkným fitkem atd., ale je to celkem drahé místo, dražší než 
jiná hezká místa v Lubbocku, a hlavně management je opravdu špatný. Když jsem přijel, tak 
pokoj byl opravdu špinavý, plíseň v koupelně atd. a po odjezdu mi ještě napálili vysokou 
pokutu za “needed extra cleaning” mého pokoje, což bylo směšné, když jsem ho tam zanechal 
čistý a v mnohem lepším stavu než jsem ho dostal. Zároveň při placení nájmu mají obrovské 
poplatky při platbě neamerickou kartou. Já to pak složitě řešil přes cash a money order, což je 
otravné a musíte mít zařízené vysoké limity výběrů z bankomatů. Toto místo hodně kouká 
pouze na peníze. Zároveň je dál od kampusu než jiná místa nedá se na kampus dojít jen tak 
pěšky. 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. cca 18000 kč 
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) V apartmánu se musí platit extra za nábytek, je to však doslova jen 
poslet s matrací, stůl, skříň a židle. Všechno ostatní si tam musíte koupit sami, a to včetně 
nádobí a věci na vaření atd. Naštěstí ve Walmartu jsou tyto věci celkem levné. V komplexu 
bylo dobré připojení na internet. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Čím dřív, tím lip, ceny často s casem rostou a 
taky je jednodušší od nich získat smlouvu na kratší dobu když člověk o to žádá dřív. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Všude jsou fast foody. I na kampusu. 
Pak tam jsou nějaké menzy, ale na to si musí student koupit meal plan, který je dost drahý. 
Nikdy jsem v nich nebyl. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 2x vetší než v ČR 
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Doprava je 
v Lubbocku složitá, cely systém je hodně postaven na tom že má každý auto, což skutečně má 
krom mezinárodních studentů. Ve všední dny tam jsou autobusy co objíždí tyto komplexy a 
konci na kampusu. O víkendech tam prakticky žádná MHD není. Jezdí tam Uber a Lyft. Na 
začátku semestru je vždy bazar kol co zůstanou na kampusu a dá se tam sehnat kolo za 
univerzální cenu 40 USD. Je to o tom kdo dřív příjde ten sežene lepší, takže doporučuju tam jít 
dřív než začne. Já tam přišel na otevíračku a už tam byla fronta Indů co to dost vybrali a na 
poslední už nezbylo nic pojízdného. 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Nahlásit se u Bethany na  
v Cultural International Center. 



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? Na J-1 vízum lze pracovat pouze na 
kampusu. 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).  
Sportovní akce jako americký fotbal, basket, zapsat se v OPC na výlety organizované 
Univerzitním sportovním centrem. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Peníze od ČVUT + vlastní úspory. 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 35 000 
a) z toho stravování 10 000 
b) z toho ubytování 18 000 
c) z toho na cestování a volný čas 7000 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 80% 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na bankovní učet před 
odjezdem 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Používal jsem Revolut kartu - doporučuju 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Za povinné knihy do předmětů 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 30 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 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? 
Čekáte až vám pošlou transkript z TTU. Doporučuju si udělat screenshot TTU webovek 
s vašema známkama. Mě transkript přišel hodně pozdě a neměl jsem ani už přístup do TTU a 
neměl jsem co poslat na studijní aby mi uznali předměty. 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Transkript 
předmětů 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Poznal jsem jak funguje školní systém v USA. 
Předměty mě též obohatili o mnoho užitečných informaci. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Poznal jsem nové lidi, novou zemi, osamostatnil 
se a obohatil se o mnoho výjimečných vzpomínek. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 2 
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? Sebevědomí mluvit cizím jazykem 



Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 


