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Délka pobytu: 9 měsíců (srpen 2006 - květen 2007) 
Stipendium: The Exchange Kucera-Scholarship / iniciátor Maureen Kucera-Walsh 
Zaměření studia: College: College of Arts & Sciences 
Obor: Social Science in General: International Studies – Political Science 
Hostitelská univerzita: University of St Thomas, 2115 Summit Ave, 55105-1096 Saint Paul, 
Minnesota, United States of America 
 
Stipendium: 
The Exchange Kucera-Scholarship pokrylo téměř veškeré náklady na živobytí (školné, 
studentské aktivity, ubytování v kampusu, technologické zázemí, kompletní stravu 
v kampusu (kromě období Vánoc a J-term), zdravotní pojištění, příspěvek na knihy a jiné 
školní potřeby). Kromě letenky, na kterou jsem však získala příspěvek z fondů z domácí 
univerzity, byl celý pobyt finančně velmi dobře zajištěn (cca 95 % veškerých nákladů). 
 
Příprava pobytu, doprava: 
Administrativní záležitosti se staly nezbytnou a nejdůležitější součástí příprav i samotného 
pobytu. Před odjezdem byla komunikace s hostitelskou univerzitou dobrá, až na 
nejdůležitější imigrační dokument I-20 se zvacím dopisem (zasílá právě hostitelská 
universita), který jsem obdržela těsně před pohovorem na U.S. ambasádě. 
Další dokumenty: cestovní pas (nový typ dle EU), SEVIS I-901 Fee ($100), F-1 visa, 
zdravotní pojištění během letu, mezinárodní řidičský průkaz (50 Kč), ISIC, dokument 
stvrzující znalost a úroveň anglického jazyka. Hostitelská škola na požádání zašle potvrzení 
o studiu, které následně umožní úlevu na daních v ČR (University of St Thomas je 
registrovaná na MŠMT ČR). 
 
Letenka: 
Doporučuji zakoupit one-way tiket – je určitě levnější než zpáteční letenka a nefixuje 
zpáteční let na místo příletu. Bohužel jsem tak neučinila a nevyhnula se poplatku cca $170 
za změnu rezervace. 
 
Univerzity of St Thomas: 
Ačkoli je tato univerzita menší soukromou katolickou univerzitou, katolicismus z ní cítit 
v žádném případě není. Vytváří velmi tolerantní prostředí. Zahraniční studenti z celého světa 
tvoří z celkového počtu studentů 2 %; nejvíce je jich z Blízkého Východu, muslimského 
vyznání. Všem studentům se nabízí skvělá organizační síť různých departmentů, 
studentských klubů, výletů, aktivit, sportovního vyžití s velkými sportovními centry a hřišti, 
zaměstnání pro studenty v kampusu, studia v dalších třech sesterských univerzitách (včetně 
Říma) atd. 
Prezentace školy předčí i státní University of Minnesota díky vrcholnému marketingu (od 
různých brožurek po samostatný TV kanál). Škola má dobrou úroveň: nabízí bakalářské, 
magisterské i doktorské studijní programy v rozličných oborech (www.stthomas.edu). 
Stěžejní je studium business. 
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Doprava: 
Největší překážkou v Americe je nemít dopravní prostředek. Americké vzdálenosti jsou pro 
Evropana zprvu šokující. MHD ani vlaky v US „nejsou in“, každý má auto. Mobilita byla věčný 
problém zahraničních studentů. Spojení kampusů v St Paulu a Minneapolis zajišťoval Shuttle 
Bus. 
 
Studium: 
Po příjezdu a během pobytu – hlavně o svátcích Thanksgiving, Christmas a Easter, kdy je 
kampus zavřený – se zahraničního studenta ujímá přidělená rodina (tzv. Friendship Family). 
Tento program má studentovi pomoci daleko rychleji poznat americkou kulturu a její jinakost. 
Měla jsem štěstí na rodinu děkanky studentů Karen M. Lange. Celá její rodina se o mě 
skvěle postarala! 
Pro nové studenty (včetně těch zahraničních) je na počátku akad. roku připraven orientační 
program trvající dva týdny (Pre-orientation, Orientation Week). Během nich se student 
seznámí s veškerým chodem univerzity. 
Kucera-Scholarship požaduje splnění 12 kreditů za semestr, což odpovídá zhruba třem 
předmětům, každý po 4 kreditech; takový předmět má dotaci tří hodin čistého času 
rozdělených do 1-3 dnů v týdnu. Zápis do kurzů probíhá vždy online před začátkem 
semestru (fall/spring semester) nebo J-term (leden). V J-term si student může zvolit jeden 
intenzivní kurz. Předmět si student smí vyměnit pouze na začátku každého z období, poté, 
co se seznámí s učitelem a sylabem předmětu. 
Výuka má podobu kombinace přednášky a semináře. Hlavní je samostudium, diskuse 
a práce ve skupinách. Na první hodině každý ze studentů obdržel podrobný sylabus se 
systémem pravidel a hodnocení, rozvrhem a úkoly z hodiny na hodinu na daný semestr. 
Jeho plnění je závazné. Hodnocení studenta je záležitostí jeho práce a úsilí za celý semestr 
a může mít podobu prezentace, písemné práce, nesčetných esejů, reflexí, vypracovávání 
domácích úloh, aktivity v hodinách atd. 
 
Ubytování, strava: 
Ubytování na kolejích v kampusu má své výhody i nevýhody: být uprostřed všeho dění, 
překrásný výhled na Minneapolis, jeho downtown a letiště, odbourání nepříjemného 
dojíždění. Velkou nevýhodou se ukázaly být mé tři americké spolubydlící. I přesto, že jsme 
každá měla samostatný pokoj, nepořádek, tahanice o klimatizaci, pánské návštěvy a alkohol 
ve velkém byly na denním pořádku. 
Co se stravování týče, jednoznačně doporučuji získat místo bodů na studentské kartě peníze 
na ruku. Koloběh sedmi oblíbených amerických jídel je po měsíci téměř neúnosný. 
Nakupování vlastního jídla je ale také docela složité, protože nejbližší obchod je dvě míle 
vzdálený, a k tomu jeden z nejdražších. Pokud člověk nemá auto, nakupování v zimě je 
prakticky nemožné. 
 
Zaměstnání v kampusu, finance a administrativa během pobytu: 
Hned po příjezdu je důležité začít využívat všech možností, které škola nabízí. Podařilo se 
mi vyhrát konkurz na pozici pracovníka u Circulation Desk a Refference Desk v největší 
univerzitní knihovně. Byla to jedna z nejlepších zkušeností v životě. Práce v knihovně mi 
pomohla urychlit socializaci, proniknout mezi spoustu amerických studentů i profesorů 
a samozřejmě vylepšit angličtinu. Díky práci jsem si mohla dovolit procestovat US. 
Práce v US je klíčem k získání tzv. Social Security Card (SSC). Tato karta je vůbec prvním 
krokem k dobrému zapsání se u amerických úřadů a k možnému příštímu pobytu v US. SSC 
je nezbytná k založení bankovního konta v US. Nejlepší bankou pro studenty je WellsFargo 
– vedení účtu je zdarma, stejně tak převody, výběry i online nákupy (ty se v US vyplatí 
nejvíce). Pomocí této karty je možné získat i americký řidičák, který ale není nezbytný. Mně 
stačil český společně s mezinárodním. Pravidla silničního provozu jsou prostě americká… 
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Volný čas a cestování: 
Vedle obrovského množství akcí pořádaných oddělením pro mezinárodní studenty (OISS) 
jsem se snažila zapojovat i do aktivit studentských klubů, pracovat v knihovně, komunikovat 
s profesory (díky nimž bylo možno dostat se na konference po celých US), dále tzv. VISION 
Trip (týdenní pobyt v Coloradu za účelem poznávání hispánské kultury a pomoci 
bezdomovcům ve specializovaných centrech) i mimoškolních akcí s Czech and Slovak 
Culture Centre a další. Překvapilo mě, že většina zahraničních studentů se „rozkoukala“ až 
po prvním semestru. Cestování bylo pro většinu z nich naprosté tabu. Američani cestují rádi, 
ale dávají přednost heslu „Time Is Money.“ 
Podařilo se mi cestovat s Němkou (také měla mezinárodní řidičák) a účet u německé banky 
umožňoval zapůjčení auta u společnosti Alamo, která netrvala na splnění věkové podmínky 
pro zapůjčení auta 25 let. S sebou je třeba mít značné množství map, neboť americká 
kartografie je dost nejednoznačná. 
 


