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“Tak jak bylo v Americe?” “Hezky, byla to zkušenost. Znova už bych ale nejel”. - konverzace 
tohoto typu mě pronásleduje od návratu ze studií v zahraniči a proto bych se s vámi rád podělil o 
své zkušenosti. 


V letním semestru akademického roku 2016/2017 jsem absolovoval jednosemestrální studijní   na 
univerzitu UMass Lowell ve Spojených státech. Výjezd byl organizován v rámci Mimoevropských 
bilaterálních dohod, jež jsou spravovány rektorátem ČVUT.


Univerzita v Lowellu je na tamní poměry spíše menší veřejnou univerzitou s celkovým počtem 
18000 studentů. Hodnocení této univerzity v žebříčcích se různí, v národním žebříčku se pohybuje 
okolo 200 místa. V globálním hodnocení lze nalézt pozici 165, ale také 950. Toto hodnocení tak o 
mnohém nevypovídá a žebřčkové srovnávání přímo s ČVUT není úplně validní, díky tamní 
integraci mnoha oborů do jedné univerzity.


Z vlastni zkusenosti budu psát o studiu předmětů z fakulty Computer Science, která byla nejblíže 
FEL OI. V následujícich odstavcích bych rád probral jak praktické stránky pobytu, tak studijní čast. 


Před výjezdem jsem absolovoval tradični výběrové řizeni pro MBD od ČVUT. Motivačni dopis, 
zkouška z angličtiny a pohovor. Vše bylo vpohodě a tak mi zanedlouho přišel email, že v letním 
semestru 2017 budu studovat v USA na UMass Lowell. Následně přišel na řadu první kontakt s 
univerzitou. Tamní koordinátorka Emily poslala nějaké dokumenty, co je potřeba vyplnit a 
požadavky, které na nás mají. Některé formuláře šly vyplnit lehce, některé jsme museli poměrně 
zdlouhavě konzultovat s Emily přes email, ale nakonec se vše podařilo. Největším překvapením 
byla nutnost složeni zkoušek TOEFL, ale byla nezbytná pro potvrzení znalosti jazyka pro 
americkou univerzitu. Univerzita v Lowellu vyžaduje skóre alespoň 80, což pro člověka s běznou 
znalostí angličtiny a zájmem studovat v zahraniči není popravdě velký problém. Nevýhodou je 
spíše vyšši cena zkoušky. Po absolovování těchto formalit, které se zpětně zdají docela 
malicherné, jsem začal čekat na potvrzovací dopis od univerzity a na papíry nezbytné k tomu, 
abych dostal vízum. Pro tento výjezd jsme dostal vízum J1, u kterého je nutné prokázat, že máte 
finanční prostředky k pokrytí celého výjezdu. Po tomto už jen stačilo zařídit letenky a mohl jsem 
letět.


Po přiletu na mě v Bostonu na letišti čekal řidič a odvezl mě do Lowellu. V Lowellu jsem neměl 
žádné ubytování jisté. O kolej jsem nežádal, protože byla neskutečně drahá a byl povinný jídelní 
plán. Na první dny jsem si tedy zařídil Couchsurfing a pak jsem se vydal hledat bydlení na vlastní 
pěst. Nabídky jsem hledal na Craiglistu, ale moc jsem nepochodil. Někteří pronajímatelé měli čistě 
byznys na výměnné studenty a za 600 dolarů pronajímali vlhké pokoje ve sklepech. Nakonec se 
na mě ale usmálo štěstí a můj couchsurfer Greg mi nabídnul, ať bydlím u něj. Za 700 dolarů 
měsíčně, ale pořád o nějakých 500 méně než kolej.


Samotné město má něco okolo 200 tisíc obyvatel, což není úplně málo. Vyžití zde však ale velké 
nejledejte, pokud tedy nemáte auto. Já měl to štěstí, že můj spolubydlící auto měl a díky tomu 
jsme mohli trošku cestovat i v semestru. Ve městě se nacházi jen jeden větší supermarket v 
docházkové vzdálenosti, jinak všechny ostatní jsou na okraji města a je tedy potřeba auto. 


Další kapitolou je samotná výuka na univerzitě. Hned ze začátku je nutno podotknout, že obor je 
nesrovnatelný s umělou inteligencí na FELu. Pokrytá témata byla vysvětlována často dosti 
zmatečně a neuceleně, materiály byly často neexistující nebo nesouvisely s předmětem a zkoušky 
byly často jen shluk náhodných témat. Jedinou vyjímkou byl předmět Algorithms, který byl 
srovnatelný s předmětem TAL na FEL. Za semestr byly dva větší písemné testy a jeden závěrečný. 
Hodnocení není viceméně jasné do poslední chvíle a i potom nevíte, jak jste si známku vlastně 
zasloužili.




Celkově studium na UMass Lowell hodnotím jako veskrze přínosnou zkušenost, ale přiště bych z 
důvodů enormních finančních nákladů a samotné úrovně studia volil rozhodně jinak. 



