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Studijní  pobyt  v  rámci  bilaterální  dohody mezi  ČVUT a  Kasnsas  State  University 
proběhl od srpna roku 2012 do května roku 2013. Během dvou semestrů jsem na této škole 
studoval obor s názvem Electrical Engineering and Computer Science. Hlavní náplní pobytu v 
zahraničí  bylo  prohloubení  znalostí  v  oboru,  získání  nových  zkušeností  při  studiju  na 
zahraniční  univerzitě,  zlepšení  jazykových  dovedností  a  v  neposlední  řadě  také  poznání 
nových míst a kultur.

Po výběru zahraniční univerzity a podání přihlášky je nutné projít testem z anglického 
jazyka. Test se skládá z písemné a ústní části. S ohledem na výsledky z předchozího studia a 
anglického testu jsou vybráni studenti,  kteří jsou nominování pro studium v zahraničí.  Po 
potvrzení zájmu o studium v zahraničí bylo nutné vyřídit potřebnou dokumentaci. Ta zahrnuje 
víza, pojištění, letenky a další. 

Před odjezdem je ještě nutné vyřešit otázku financí. Jelikož se jedná o výměnný pobyt, 
funguje  celý  program recipročně.  Český student  zaplatí  ubytování  a  stravu studentovi  na 
ČVUT a to samé uhradí americký student našemu studentovi na jeho škole. Čáska byla ČVUT 
věnována formnou daru.  Další  náklady spojené se studiem v zahraničí  jsou letenky,  víza, 
cestovní  pojištění  a  mnoho  dalších  výdajů.  Vyjíždějícímu  studentovi  je  poskytnuto 
jednorázové stipendium, které však plně nepokrývá výše uvedené náklady a proto bylo nutné 
většinu výdajů zajistit z vlastních zdrojů.

Studenti z Čech přijíždějící na KSU mají předem přiřazenou hostitelskou rodinu. Tento 
program je ojedinělý a pouze pro české studenty. Manhattan, ve kterém se KSU nachází, je 
partnerským městem českých Dobřichovic. Vztahy mezi Českou Republikou a Manhattanem 
jsou velmi dobré a zasloužil se o to především český rodák Joe Barton-Dobenin, který po 
navrácení majetku v restituci přišel k velkému majetku a rozhodl se podpořit vztahy z Českou 
Republikou a české studenty přijíždějící na výměnný pobyt.

Po příletu na každého studenta čeká hostitelská rodina. Většina studentů přiléta před 
otevřením kolejí a tak zůstávají u svých hostitelských rodin, které jim zároveň pomáhají s 
orientací po městě, areálu školy a adaptací na nové prostředí. 

Po otevření kolejí a nastěhování se začíná seznamovací týden. V tento týden probíhají 
přednášky pro zahraniční studenty. Na těchto přednáškách se především rozebírají pravidla 
studia, systém zápisu předmětů, význam budov v areálu, některé ze zákonů Spojených států a 
mnoho dalších užitečných témat.

Každý  vyjíždějící  student  musí  mít  před  odletem  potvrzený  studijní  plán.  Dát 
dohromady studijní plán z ČVUT a kurzy nabídnuté po příletu na zahraniční univerzitu není 
vždy lehký úkol. Často se stává, že předměty, které má student potvrzené ze své univerzity 
nejsou  vypsány,  jsou  plné  nebo  se  nachází  na  jiném pracovišti,  vzdáleném hodinu  cesty 
autem. Po výběru předmětů musí být rozvrh odsouhlasen příslušným poradcem pro studium. 



První týden studia se nesl v duchu hledání přednáškových sálů, učeben a laboratoří. 
Systém výuky je také odlišný a chvíli trvá si na něj zvyknout. Liší se především v přístupu 
studentů a profesorů ke studiu. Američtí studenti za studium na škole platí a proto je v jejich 
zájmu předmět zvládnout a dostat co nejlepší známku. Známka je pro studenta důležitá nejen 
kvůli slevě na studiu ale také pro jeho budoucí zaměstnání. Ze známek a získaných kreditů za 
předmět se vypočítává tzv. GPA. Mnoho společností při žádosti o brigádu, stáž či práci na 
tento koeficient dává důraz. Na druhou stranu profesoři a vyučující dostávají nemalou částku 
za výuku jejich předmětů. Je v jejich zájmu, aby studenti látku dobře zvládli a dostali dobré 
hodnocení  neboť i  to  se  odráží  na jejich  příjmu z výuky.  Při  výuce  předmětů  do cca  25 
studentů se vyučující snaží zajímat o každého studenta individuálně. Pokud například nevíte 
jednu otázku z testu, můžete očekávat e-mail s nábídkou osobní schůzky za účelem probrání 
látky. 

Celkově hodnotím přístup vyučujících velmi kladně. Jsou velmi ochotní a nedělá jim 
problém  s  každým  studentem  komunikovat  individuálně.  Každému  testu  předchází  vždy 
celková rekapitulace látky s prostorem pro otázky. Během semestru je vyučujícím zadáno 
několik projektů, většinou individuálních. V některých laboratořích je pak možné pracovat i 
ve dvojicích. Testy jsou pak tvořeny z domácích úkolů, takže studentovi, který nezanedbá 
domácí přípravu, se nemůže stát, že v testu absolutně vyhoří. 

Vetšinu  víkendů  a  volných  chvílí  jsem  strávil  cestováním.  Auto  je  v  této  části 
Spojených států téměř nezbytností. V podstatě zde neexistuje veřejná doprava. Benzín je v 
USA více než o polovinu levnější než v Čechách proto jsem s nákupem vozu příliš neotálel. 
Výhodou  Kansasu  je  jeho  pozice.  Nachází  se  téměř  uprostřed  Spojených  států  a  míst  k 
poznávání je kolem hranice státu mnoho.

Můj pobyt na K-State byl výborným jak studijním tak poznávacím zážitkem. Rozšířil 
mi  obrozy v  oblasti  techniky,  naučil  mne aplikovat  znalosti  získané  na ČVUT při  řešení 
problémů, na kterých jsem pracoval a v neposlední řadě pomohl i k mému osobnímu rozvoji. 
Studium v zahraničí mohu jen doporučit a pokud bych si mohl vybrat znovu, tak neváhám a 
vyberu si KSU.

V Praze dne 7.6.2013 Ivo Trnka 


