
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Masarykův ústav vyšších studií  
Obor studia Projektové řízení inovací  
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí 2.ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Spojené státy americké  
Název zahraniční školy: Texas Tech University  
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Rawls College of Business  
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/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  
Začátek pobytu: Srpen 2021  
Konec pobytu: Prosinec 2021  
Délka pobytu v měsících: 4 měsíce  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Na internetu  
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?  
Na stránkách TTU, https://catalog.ttu.edu  
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
 Nejdříve nominace od domácí univerzity, po přijetí: Pojištění odpovídající požadavkům USA, 
Visa J-1, dokumentaci o finanční podpoře (od rodičů, ČVUT, prokazatelné výpisy z b- účtu), 
transcript z domácí univerzity.  
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  
Vše se nahrává online do přihlášky.  
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?  
V Angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Oznámení o výjezdu, studijní plán. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?  
Letter of acceptance, studijní plán, pojištění. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)  
ano, o J-1, veškerý postup je zde https://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-typej.asp 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění).  
Kooperativa, cena byla nižší než u ostatních a pokrytí je vysoké. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování?  
Ano proti meningitidě. 



 

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

TTU poskytuje službu vyzvednutí studentů z letiště to bych doporučila využít, letenky jsem 

zakoupila přes United.com, ale lety byl operované Lufthansou. Také tam létá British Airways a 

American Airlines. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe?  

DS-2019, Pas s vízem a letter of acceptance (+covid test či potvrzení o očkování) 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.  

Já si vzala taxi, protože jsem zapomněla na možnost se nechat vyzvednout. V Lubbocku 

funguje Uber a Lyft. 

  
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.)  
Koordinátorce se zašle studijní plán a ona Vás do kurzů, zapíše, pokus je nějaký problém pak 
už se v tom člověk může zorientovat sám a změnit si to v sytému. 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Change and innovation processes s profesorem Hansem Hansenem. Super předmět, hodně 
praktický, žádná teorie, jen case studies a prezentování a projekt. 
Strategic management s Alanna Hirschman– taky super a hodně praktický, v průběhu 
semestru jsme pracovali na projektu, který jsme 2x prezentovali. Hodně obohacující, sice 
náročnější ale stojí za to. 
 
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.  
Výuka je hodně odlišná, v každém předmětu dostáváte úkoly, case studies a kapitoly na čtení, 
některé předměty mají i průběžné a závěrečné prezentace, testy (většinou 3 midterms), 
online vyplňování učebnic, testů, úkolů.. No není den, co by se do školy něco nedělalo. Pro mě 
byl toto 100% lepší systém, než máme u nás, protože člověk si mnohem více pamatuje 
všechno učivo, ví o co jde a nemusí se potom tolik učit. Taky není kladen takový důraz na final 
exam jako u nás, celková známka je součtem všech kumulativních úkolů a zkoušek z průbehu. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Vyšší. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Materiál bylo nutné zakoupit (cca 100 $ za knihu/předmět!!), takže dost drahé. TTU má 
obsáhlou knihovnu, která je schopná některé knihy k samostudiu (ne ty, které potřebujete) 
zapůjčit z jiných knihoven v USA a zaslat je na TTU. 
Jaká je vybavenost kampusu?  



Neskutečná, je tam venkovní akvapark, vnitřní bazén, fitness centrum, nespočet fast foodů, 
kino, basketballové, baseballové a hřiště pro americký fotbal, několik parků, tenisové kurty,…  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)?  
Počítače jsou dostupné v knihovně, wifi je všude, pokud jste enrolled v Rawls college, tak 
tisknete zdarmo, nevím jak to mají ostatní fakulty. 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?  
Ano, international office pořádala různé akce. 
 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, v mých předmětech jsem byla jediná international studentka. 
 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?  
Mimo kampus v studentském komplexu Raiders Pass 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 534$ + cca 30-50$ za vodu a elektřinu měsíčně. 
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)  
Toto ubytování bylo jedno z nejlevnějších a taky jediné dostupné mimo kolejí, které jsou i 2x 
dražší. Z hlediska vybavení tam byla pouze postel, stůl, židle, šatní skříň a koupelna. Takže vše 
od koše na prádlo, příborů, talířů, skleniček, povlečení, peřiny, atd jsem si musela pořídit. Ale 
to samé je i na kolejích, také nejsou vybavené a jsou dražší. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  
Co nejdříve, jen je to složité, protože bez víza nemůžete vyplnit online přihlášky do 
studentských komplexů mimo kampus. Doporučuji kouknout na american communities (the 
scarlet, 21hundred)  a nebo na The Bloc, případně Capstone cottages,. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?  
Na kampusu jsou fast foody + nějaké small grocery stores, mimo kampus fast foody a 
restaurace, já měla svou kuchyň takže jsem si naštěstí vařila. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)  
Většina potravin je 2x -3x dražší než v Čr. 
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)  
Záleží, kde člověk bydlí, já měla svou fakultu 15min pěšky, takže já chodila pořád a všude 
pěšky, ale Lubbock rozhodně není uzpůsoben pro pěší a ani nemá dobrou infrastrukturu 
MHD. Autobus jezdí jednou za hodinu mimo kampus, na kampusu mezi fakultami jsou spoje 
pravidelné. Taky jsem si zakoupila kolo od parking services na TTU (prodej je vždy na začátku 
zimního semestru – v srpnu) 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Jen získat formulář I-95 a 
zaslat ho Bethany. 
 
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 vízum J-1 lze pracovat pouze 
v rámci kampusu. 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Určitě cestuje po okolí 
– Palo duro canyon, caprock canyon, bežte střílet na shooting range. Nejlepší je asi koupit 
auto a pak jet i do Nového Mexika, či Colorada! Lety v rámci USA jsou taky levné, doporučuji 
kouknut na spirit airways. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Své našetřené peníze + peníze od 
ČVUT 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 1400 USD 
a) z toho stravování 300$ 
b) z toho ubytování 600$ 
c) z toho na cestování a volný čas 500$ 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 60% 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Krátce po příjezdu. Celá 
částka bez 3000,-, které obdržím po odevzdání všech dokumentů po příjezdu. 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Já používala kartu Revolut, všude se dá platit kartou. 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Za učebnice a potřebný materiál do školy. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 21 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 21 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?vše 
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? 
Odevzdá se srovnávací arch a transcript 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
Potvrzení o délce pobytu, transcript 
 
 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.  
Pro mě byl tento pobyt přínosný snad ve všech směrech, které mě napadnou. Bylo super 
vyzkoušet si jiný styl výuky a zjistit, že je mnohem lepší pracovat v průběhu semestru než 
pouze na konci. Kromě toho byla výuka celkově praktičtější a více participativní. Také jsou 
všichni profesoři velmi nápomocní a rádi vyjdou ve všem vstříc. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  
V USA jsou různé národnosti, barvy pleti, cizojazyčně mluvící lidé atd., takže to otevře obzory 
a změní názor na ostatní (v dobrém). Přestanete soudit podle obalu. Zároveň jsem se opět 



hodně osamostatnila a řešila veškeré problémy sama, což člověka také hodně obrní. Plus se 
více socializuje a poznává nové lidi.  
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Vše ok. 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 7-8, 
Bethany nekomunikovala moc často, trvalo jí déle než odpoví na email a také jsem měla 
problémy s měněním předmětů, protože nám neřekla jaké předměty si můžeme zvolit 
(některé jsou totiž pouze pro určitou skupinu studentů). 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 100% ano, toto byl můj druhý pobyt a 
následující semestr bohužel končím, ale rozhodně bych jela ráda na další. 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Poznání nové kultury a lidí, získání praktických 
znalostí. 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne. 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. Pokud má někdo nějaké otázky, klidně mi napište na 
novak193@cvut.cz 
 


