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Na podzim 2011 jsem úspěšně absolvoval výběrové řízením na zahraniční studijní pobyt v rámci 

programu Mimoevropských bilaterálních smluv zaštiťovaný rektorátem ČVUT v Praze. Ze seznamu tří 

univerzit, který jsem sestavil na začátku výběrového řízení, jsem byl vybrán k výjezdu na 

University of Wisconsin - Madison ve Spojených státech. Jedná se o univerzitu s výbornou kvalitou výuky 

a vynikajícím výzkumným programem. Zejména pak v oblasti biotechnologie a výzkumu buněčných 

struktur patří mezi světovou elitu, za nějž obdržela i Nobelovu ceny za chemii. O vysoké úrovni výuky 

svědčí taktéž pravidelné umístění mezi dvaceti nejlepšími světovými univerzitami.  

Motivací pro účast na tomto programu pro mne byla zejména možnost vyzkoušet si na vlastní kůži 

jiný styl výuky než ten, uplatňovaný na českých universitách potažmo pak přímo na ČVUT a který dal základ 

vzniku největší ekonomice světa. Mimo vlastní pobyt, od nějž jsem si sliboval především rozšíření svých 

znalostí, osamostatnění se a možnost poznat západní kulturu, jsem viděl i potenciál k porovnání přístupu 

profesorů a ostatních akademických pracovníků k výuce a ke studentům, pojetí skladby studijních plánů a 

dílčích předmětů, vlastní organizaci studia, provázanosti s firmami, studijním podmínkám a v neposlední 

řadě přístupu studentů ke studiu, které by mohlo přispět ke zkvalitnění výuky na ČVUT. 

 Co se týká univerzitní kultury, které jsem se stal součástí, bylo od první chvíle patrné, že se 

svými téměř 45 tisíci studenty se jedná o jednu z největších universit v USA.  Vše je zde koncentrováno na 

kampuse, který tvoří téměř třetinu několikaset tisícového hlavního města Wisconsinu. Doprava po 

kampuse je zajištěna několika linkami autobusů, z nichž některé se pohybují pouze po kampuse. Vzhledem 

k tomu, že Wisconsin patří mezi sociálně orientované státy, mají studenti dopravu po městě zcela zdarma. 

Stejně tak mohou zdarma navštěvovat univerzitní sportoviště tvořené několika komplexy skládajícími se 

z plaveckých bazénů, posiloven, víceúčelových hal či kluziště, univerzitní kino, či se účastnit každodenních 

akcí na kampuse. Koncerty studentských kapel počínaje a akcemi studentských klubů konče. 

 Americké univerzity se pyšní svou unikátní identitou, jejíž základ tvoří univerzitní maskot, barvy, 

zvyky a popěvky. Duší každé university je universitní „fotbalový“ tým a pochodová kapela. UW disponuje 

80 tisícovým fotbalovým stadionem, který se několikrát během semestru zaplní fanoušky především z řad 

studentů, celé město se oblékne do kardinálové a propukne nefalšované fotbalové šílenství. Pro fanoušky, 

kteří se na stadion již nevtěsnají, vysílá universitní televize, případně celostátní televize přímé přenosy a 

záznamy. Stejným způsobem mohou fanoušci sledovat i „soccer“, basketbal či lední hokej. Mnozí z členů 

těchto týmů jsou považováni za celebrity a s koncem studia se stávají profesionály. 

 Studenti přicházející na universitu prvním rokem téměř bez výjimky bydlí na kolejích na kampuse. 

Zde mají veškerý možný komfort, jež je kompenzován velmi přísným režimem, jež supluje přítomnost 

rodičů. Od prvního dne probíhá přibližně měsíční „orientation“, jenž je ve své podstatě masivní „team 

buildingovou“ akcí s cílem seznámit je s fungováním univerzity a pomůže jim s adaptací. Studenti vyšších 

ročníku bydlí vesměs na privátech v okolí kampusu. O stravování na kampuse se starají „menzy“, tvořené 

několika různými franšízami s rychlým občerstvením. Součástí jsou i kavárny, které jsou studentům 

otevřeny do pozdních večerních hodin. 
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 Na rozdíl od českých vysokých škol, na těch amerických je možné si upravovat svůj „major,“ tedy 

studijní zaměření i během studia a není vyjímkou, že studenti takto činí. Každý major má předepsány 

předměty, které musí student pro jeho splnění absolvovat. Je proto běžné, že studenti mívají více i zdánlivě 

nesouvisejících zaměření. Velký zájem je mezi americkými studenty především o business, medicínu a další 

humanitní předměty. V technických oborech naplňují kapacity téměř 60% studenti z ciziny, především pak 

z Číny a Indie. 

 Každý předmět vede „profesor,“ který v případě, že má předmět přednášky, přednáší či vede 

laboratoře. Profesoři určují skladbu předmětu, poskytují literaturu a drží „office hours.“ K ruce profesorům 

jsou „TAs,“ kteří často vedou cvičení a diskuze. Na přednáškách se probere nová látka a na cvičeních se 

poté procvičuje. Typické pro americké vzdělávání jsou rozsáhlé domácí úkoly či projekty. Stejně jako 

projekty a úkoly, jsou i testy a zkoušky hodnoceny hodnotiteli. Ti jsou stejně jako TAs z řad studentů vyšších 

ročníků, kteří daný předmět často absolvovali již dříve. Běžný předmět je ohodnocen 2-3 kredity. 

Výjimečně náročné předměty disponují kredity 4-mi. Kredity velmi reálně odrážejí časové vytížení 

studentů během semestru. Předměty jsou řazeny podle fakulty a podle ročníku. Každý předmět má svůj 

kód. Předměty mající kód 100-300 jsou pro bakaláře, 300-500 jsou společné a 500-900 jsou pro magistry. 

S narůstajícím číslem obvykle narůstá i náročnost předmětu, proto s tím jak postupuje student studiem, 

klesá počet předmětů, zato však narůstá jejich náročnost. Předměty jsou většinou zaměřeny více na 

problémy z praxe a jejich řešení, než na teoretické znalosti. Studenti jsou tedy poté výborně připraveni na 

výkon budoucího povolání. 

 Během svého studia jsem se stal součástí projektu nové výukové metody, kdy jsou všechny 

přednášky vysvětleny a nahrány jako krátká videa na internetu a student k nim získává během semestru 

postupně přístup, jež mu poté zůstane až do konce semestru. Tyto videa tvoří teoretickou přípravu na 

cvičení, kde se již daná látka pouze procvičuje na příkladech a diskutuje s profesorem a TA. Toto je 

doplněno nezbytnými domácími úkoly a diskuzemi. Navíc se celý předmět odehrával v „open space,“ kde 

bylo možné diskutovat celý postup se spolužáky. Součástí případných týmových projektů bylo anonymní 

hodnocení ostatních členů týmu založený na relativním hodnocení vzhledem k autorovi. 

 Příprava na předměty probíhá ve velké míře v knihovnách či zájmových skupinách, kde studenti 

diskutují dané téma, vypracovávají domácí práce či projekty a učí se vysvětlováním tématu ostatním. 

Nevýhodou takovéhoto studia je velká míra rušení od ostatních členů. Vybavení učeben je vesměs 

nejmodernější technikou, ke které získává student přístup i mimo výuku a může se plně věnovat studiu, 

procvičování a výzkumu. 

 Studenti mají možnost během studia spolupracovat s profesory na jejich výzkumných projektech, 

na nichž mnohdy spolupracují i s  firmami typu Microsoft, Google,… Tímto způsobem získávají kontakty a 

mnohdy po skončení studia začínají pro tyto firmy pracovat. Studenti, kteří se takto neúčastní, jsou často 

kontaktováni během studia skrze karierní poradce různými firmami, jejichž parametrům student 

odpovídá. Takto má většina studentů před koncem studia jistotu zaměstnání ve svém oboru. Součástí 

„networkingu“ mezi školami, firmami a studenty jsou „business lunches,“ kde mají možnost v neformálním 

prostředí navazovat kontakty. Výborným nápadem je taktéž doživotní školní emailová adresa, kdy 

absolventi neztrácejí kontakt mezi sebou ani universitou a získávají taktéž k univerzitě vetší pouto, které 

se po letech může změnit v určitou formu spolupráce či finančních darů. Takto fungují i univerzitní 

bratrstva/sesterstva. 
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 Závěrem bych rád podotkl, že tato zkušenost je pro mne neocenitelná a rád bych za ni poděkoval. 

Tento pobyt v některých ohledech předčil má očekávání, rozšířil mé obzory a na jeho základě jsem se 

dokázal osamostatnit a zorientovat v životě mimo univerzitní učebny a přednáškové sály. 

  


