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Mobilita 200 - Zpráva ze studijního pobytu 
 

V období od 10. ledna 2018 do 30. května 2018 jsem se zúčastnil zahraniční studijní 

stáže na Baylor University v Texasu, ve městě Waco. Stáž se uskutečnila v rámci mého Ph.D. 

studia na katedře počítačů FEL ČVUT. Hlavní náplní mé stáže bylo pracovat na výzkumu 

s doktory Eunjee Song, Tomášem Černým a profesorem Michaelem J. Donahoo. Motivací pro 

mě byla možnost vycestovat, poznat místní univerzitu, srovnání prostředí a jak to zde chodí 

vůči českému prostředí na univerzitě. 

Univerzita Baylor a město Waco se nachází přesně mezi městy Dallas a Austin (obě asi 

200km). Na univerzitě je nyní nové 3 roky Ph.D. program. V rámci svého pobytu jsem se 

zúčastnil 2 konferencí: ECS Scholars Day ve Waco a TEASER 2018 v Dallasu 

(https://seers.utdallas.edu/projects/teaser2018/). Poslal jsem článek na konferenci 

ICISA2018, který byl přijat. Dále jsem poslal článek do časopisu COMSIS. Dále jsem dělal 

review článků a také jsem si vyzkoušel vést cvičení předmětu softwarového inženýrství. 

Učení mě velmi baví a proto jsem byl velice rád za tuto zkušenost. Z hlediska publikační 

činnosti vám profesoři rádi pomohou, když je přidáte jako autory publikace. Všichni byli 

velmi ochotní jakkoli pomoci. Z tohoto pohledu považuji stáž za uspěšnou. 

Prostředí okolo kampus je velmi pěkné. Nachází se zde spousty trávníků, parků. Mimo 

univerzitu se jedná o „klasické malé“ městečko v Texasu. Nicméně v Texasu je spousta 

krásných míst jako Cameron park nebo Lake Whitney.  

Před odjezdem je potřeba nejdříve podat oficiální přihlášku na školu kam jedete. 

V mém případě se jednalo o oficiální mail profesorovi M. J. Donahoo. Poté začne kolečko 

věcí, které musíte zařídit. Je potřeba zažádat o vízum J-1. Stačí vyplnit formulář, zaplatit 

poplatek SEVIS a poté ještě poplatek, když jdete na ambasádu. Na ambasádu si vezmete 

všechny doklady, pas. Na ambasádě si počkáte asi 3hodiny celkem. Nejprve půjdete 

k prvnímu okénku, kde vám paní zkontroluje, jestli máte všechny dokumenty. Poté si počkáte 

na anglický rozhovor. Řeknete proč jedete do Ameriky a odpovíte na otázky. Také vám 

https://seers.utdallas.edu/projects/teaser2018/
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vezmou otisky prstů. Ještě abyste mohli vízum dostat musíte prokázat, že máte z nějakých 

zdrojů peníze, abyste tam mohli žít. V případě Texasu se jedná o 1750dolarů měsíčně. Na 

české poměry je to hodně. Já jsem mohl doložit 10 000Kč /měsíc od rektorátu a zbytek jsem 

musel doložit printscreenem z účtu, že danou částku mám k dispozici na dané období. Dále je 

také potřeba nějaký doklad o jazykové dovednosti. Buď můžete jít na TOEFL zkoušku nebo 

vás může přezkoušet přímo na rektorátu ČVUT a zde vám napíší i doporučení. Nutností je 

úroveň angličtiny B2. Další dokumenty, které budete potřebovat, jsou potvrzení školitele (že 

stáž je pro vás vhodná) s podpise vedoucího katedry a proděkanem pro výjezdy zahraniční, 

motivační dopis. Další část, kterou je nutné vyřešit nejlépe před odjezdem, je ubytování. 

Poblíž university je spoustu možnosti. Já jsem měl zařízené od školitele ubytování 

v Rivercrest apartments. Jednalo se o částku 960 dolaru za měsíc. Ubytování zde není uplně 

levné, ale protože jsme v jednom apartmánu byli 2 tak se nám náklady rozpůlily. U zařizování 

ubytování bych jen doporučil si dobře naplánovat období kdy budete potřebovat. Nájemní 

smlouva se totiž nedá vypovědět. Let lze realizovat několika způsoby, ale většinou lidé lítají 

Praha – Londýn- Dallas – Waco. Poslední část někdo místo letu jede autem, nebo 

autobusem. Při příjezdu je potřeba si založit bankovní účet. Já jsem měl účet u Wells fargo, 

ale je také možné i jiná banka jako American bank. Dále je potřeba si nechat zařídit 

studentskou kartičku a zajít na oddělení zahraničních vztahů university, kde vám pomáhali 

s vízem (u mě se jednalo o kontakt s paní Treva Hall). 

Ohledně financování je potřeba si sehnat financování. Jeden ze zdrojů je možný na 

rektorátu ČVUT podat přihlášku na grant mobility. Další variantou je mobility200 na ČVUT 

FEL. Tato varianta se ale proplácí až po příjezdu studenta. Nicméně kdybyste chtěli se 

financovat přímo na americké straně je zde také možnost ve formě: asistent profesora, vývoj 

webových aplikací pro školu, spolupráce na některém projektu co škola má. Například  

Škola se stará o spoustu aktivit v podobě seznamovacích rautů, výletů na texas ranch, 

sportovní aktivity, společné výlety na basketbalový zápas, americký fotbal a jiné. Američané 

si velmi potrpí na rozdíl mezi americkým fotbalem a „evropským fotbalem“. Velmi jsem 

ocenil SLC, což je budova, které v sobě obsahuje velkou posilovnu, bazén, kurty, 

horolezeckou stěnu. Tento sportovní areál je hojně využíván. Pro studenty Bayloru je 

zdarma. Rozdíl oproti Evropě jsem pocítil hlavně v počasí. V lednu rozdíl nebyl takový, ale 
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čím více se blížilo léto tak teploty dosahovali 40°C. Já jsem odjížděl na konci května, ale 

místní tvrdili, že to ještě „opravdové“ texaské léto není. Škola má vlastní policii a člověk ji 

často vidí. Oproti českým školám má Baylor university 3 semestry (srpen – prosinec, leden - 

květen, a letní semestr). Neměl jsem zde zapsán žádný předmět, ale suploval 1 týden výuku 

softwarového inženýrství. Přednášky a cvičení nejsou rozdělené. V semestru je vyžadováno 

více domácí práce. Studenti se připravují na každé cvičení. Moje stáž byla pouze na katedře 

Computer Science, ale nachází se zde i jiné obory: College of Arts & Sciences, Hankamer 

School of Business, Honors College, School of Education, School of Engineering & Computer 

Science, School of General Studies, Graduate School, Law School, Louise Herrington School 

of Nursing, School of Music, School of Social Work. Na computer science je zde široký výběr 

předmětů od počítačových sítí, HCI, softwarové inženýrství, machine learning a další.  

Na konci stáže je potřeba určitě si zrušit bankovní účet. Účet totiž nelze zrušit 

vzdáleně z ČR a při menší částce se banka bere poplatek. Školitel by vám měl napsat 

potvrzení o stáži, že jste pracovali. Odhlásit elektřinu, vodu, v mém případě vše řešit 

spolubydlící. Vrácení klíčů můžete nechat na poslední den, ale je potřeba se dohodnout 

jakou formou. Já jsem odjížděl ráno a proto jsem klíče hodil v Rivercrest do poštovní 

schránky, jak jsem se den předtím dohodl s manažerkou. 

 Pokud se vám nevejdou všechny věci do kufru tak je finančně výhodnější si zaplatit 

druhý. Posílat poštou věci se totiž moc nevyplatí.  

Chtěl bych tu sepsat hlavní kontakty pro cestu na Baylor university: 

Web: www.baylor.edu 

Výlety a večírky: https://www.baylor.edu/globalengagement/index.php?id=925434 

Užitečný web na cokoli: https://sfbay.craigslist.org/ 

Bydlení: http://www.brothersmanagement.com/ nebo http://www.rivercrestwaco.com/ 

 

Závěrem bych chtěl motivovat všechny kdo uvažují o stáži v Bayloru nebo kdekoli 

jinde. Je to velmi zajímavá zkušenost. Nejen kvůli tomu, že se dostanete do nového 

http://www.brothersmanagement.com/
http://www.rivercrestwaco.com/
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prostředí, potkáte zajímavé lidi. Budete na zkušenost vzpomínat 😊 Níže jsou obrázky SLC 

centra (posilovna, bazán atd.), jedný akce s ninja warrior atrakcemi, hlavní ulice před 

katedrou computer science a Rivercrest apartment. 

 


