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Charakter stipendia a jak ho získat 

University of St. Thomas ve spolupráci s iniciátorkou programu 

Kucera Scholarship, paní Maureen Kucera-Walsh, úzce 

spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK a již po několik let 

umožňuje jednomu studentovi PedfUK roční studium na St. 

Thomas. Stipendium je v současné době určené studentům 

v programu undergraduate, tedy bakalářském. Je přímo určené 

k pokrytí nákladů na školné, zdravotní pojištění, ubytování a stravování. Student si tedy musí hradit pouze 

cestu do USA a zpět, náklady na učební pomůcky, cestování, a další volnočasové výdaje. Podmínkou 

stipendia je splnění přesně 12 kreditů za semestr, což odpovídá třem předmětům. Dále je potřeba napsat 

děkovný dopis sponzorům. 

V případě zájmu o toto stipendium doporučuji co nejdříve zajít na Zahraniční oddělení Pedf ve 4. patře 

v budově Rettigové, nejlépe již na podzim. Pracovnice Zahraničního oddělení poskytnou veškeré 

informace o potřebných dokumentech a termínech. Z dokumentů je potřeba předně výpis známek, 

životopis a motivační dopis v angličtině a češtině. Termín odevzdání dokumentů bývá přibližně v únoru.  

Hostitelská univerzita 

University of St. Thomas je malá soukromá katolická univerzita nacházející se v hlavním městě Minnesoty, 

v St. Paul. Celkově na ní studuje kolem 10 500 studentů, z toho 300 zahraničních studentů. Roční školné 

plus poplatky za ubytování a stravování činí přibližně 40 000 dolarů, ale více než 90 % studentů pobírá 

jistou formu stipendia.  

St. Thomas má dva kampusy, kromě St. Paul je ještě jeden kampus v samotném srdci Minneapolis, 

sesterského města St. Paul. V St. Paul se nachází 

College of Arts and Sciences, taky School of 

Divinity, je zde hlavní univerzitní knihovna a také 

studentské koleje. Na kampusu v Minneapolis je 

např. School of Law, Education, nebo Opus College 

of Business.  
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Na kampusu v St. Paul se kromě studentských kolejí, knihovny a budov různých fakult nachází ještě nové 

sportovní centrum s bazénem (kam mají Kucera Scholars volný přístup) a také zbrusu nové studentské 

centrum, otevřené v lednu 2012. V něm se nachází několik stravovacích zařízení (mimo jiné kavárna a 

menza), je zde několik bowlingových drah, ping-pong a kulečník, obchod s potravinami, počítačová 

místnost, atd. Také se zde nachází Office of International Student Services (OISS), se kterou jsou 

zahraniční studenti v téměř každodenním styku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Thomas klade velký důraz na vybudování soudržnosti mezi studenty a jejich vztahu k univerzitě. Proto 

velice podporuje studentské aktivity, různé kluby, fundraisery, apod. Je zde nepřeberné množství 

mimoškolních aktivit, do kterých je možné a moudré se zapojit. Seznam všech klubů je zde: 

http://www.stthomas.edu/ustclubs/directory/. Univerzita se snaží vyjít potřebám studentů maximálně 

vstříc, proto se tu nachází např. zdravotní centrum a také Counseling Services, kam může student přijít a 

anonymně a zdarma se poradit s psychologem. 

OISS organizuje pro zahraniční studenty spoustu aktivit. Vřele mohu doporučit Friendship Family 

program, který umožňuje zahraničním studentům kontakt s místní rodinou, popřípadě jednotlivcem. Je to 

skvělý způsob jak nahlédnout do tradiční americké domácnosti a poznat americký způsob života na vlastní 

kůži. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že zahraniční studenti si snáze hledají přátele mezi ostatními 

zahraničními studenty, takže nemají tolik šancí proniknout k místním. Friendship Family je skvělý způsob 

jak tento problém vyřešit. Se svou rodinou jsem například byla na americkém fotbale (i když pravidla této 

hry jsem nepochopila dodnes), trávila jsem u nich Díkuvzdání a Velikonoce. 

Studium 

Kucera Scholarship umožňuje studium tří předmětů za semestr, ne více, ne méně. Je možné si zvolit 

jakékoliv předměty z undergraduate typu studia. Jelikož studuji angličtinu a dějepis, vybrala jsem si 

podobně zaměřené předměty i na St. Thomas. Studovala jsem na College of Liberal Arts and Sciences. 

V zimním semestru jsem si na katedře angličtiny zvolila Introduction to Linguistics a Theory and Practice of 

Writing, a na katedře historie jsem studovala World History. Všechny předměty byly několikrát týdně: 

lingvistika a historie byly třikrát týdně 60 minut, psaní dvakrát týdně 90 minut. Všechny předměty tedy 

probíhaly velmi intenzivně. Ve druhém semestru jsem si zvolila Literature and the City, Analytical and 

Persuasive Writing a Modern U.S. History in Global Perspective. Největším překvapením pro mě bylo množství 

vyžadované domácí přípravy. Na každou hodinu jsem se musela minimálně hodinu doma předem 

připravovat – načítat materiály, psát eseje a různé reflexe, apod. Trvalo mi několik měsíců, než jsem si na 
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takové nasazení zvykla. Ve výsledku si ale myslím, že taková forma studia je mnohem lepší než ta, kterou 

praktikujeme v Čechách. Tím, že se student na každou hodinu musí připravovat, si mnohem více 

zapamatuje. Navíc odpadá stres ve zkouškovém období, protože profesoři na St. Thomas svoje studenty 

testují průběžně, ne až na konci semestru. Závěrečný test proto nemá o nic větší váhu než kterýkoliv jiný 

test v průběhu semestru, a není tudíž žádná tragédie, když se nepovede. 

Díky tomu, že St. Thomas je malá univerzita, jsou zde velmi malé třídy. Průměrně je zde v kurzech kolem 

15-20 studentů, takže profesoři vás oslovují jménem a mají čas se vám poměrně individuálně věnovat. 

Každá katedra má tým tutorů z řad studentů, kteří jsou připraveni vám pomoci v nesnázích. Vřele mohu 

doporučit Writing Center, kde si můžete domluvit schůzku s tutorem a probrat eseje, nebo jiné druhy 

textů, které musíte na předměty psát.   

Díky malému počtu studentů ve třídách probíhají všechny předměty formou seminářů. Od studentů se 

očekává aktivní účast, diskuse a obhajování vlastního názoru. Velice důležité je na všechny předměty 

pravidelně chodit, protože dvě neomluvené absence už můžou vést k vyloučení z předmětu. 

Ubytování a strava 

Kucera Scholars jsou ubytování na kampusu, a to buď v Morrison Hall, nebo Flynn Hall. Já jsem bydlela 

v Morrison, v bytě pro čtyři studenty. Měla jsem tedy tři spolubydlící, z toho dvě Američanky a jednu 

Japonku. Měla jsem svůj vlastní pokoj a o koupelnu jsem se dělila pouze s jednou spolubydlící. Se třemi 

dalšími byty jsme se dělily o kuchyň a laundry room, tedy místnost s pračkou a sušičkou. Kuchyň se však 

nachází i přímo v bytě, tedy kromě sporáku a trouby. Je třeba si dát veliký pozor na používání otevřeného 

ohně. Celá budova má velmi citlivě nastavený požární alarm, který se spustí i pokud něco hodně spálíte při 

vaření. Několikrát za semestr jsme museli vyklidit budovu, protože buď probíhal nácvik požárního alarmu, 

nebo někdo zapomněl něco na plotně.  

Samotný pokoj je vybavený postelí, stolem, židlí a skříňkou, tedy vším potřebným nábytkem. Deku a 

polštář je možné zdarma dostat na recepci, lampičku a další vybavení (např. do kuchyně) je možné si 

vypůjčit při akci organizované OISS, tzv. Borrowing Closet, kdy je možné si vybrat z věcí, které po sobě 

zanechali bývalí zahraniční studenti. 

Všeobecně je ubytování v Morrison i ve Flynn Hall velmi komfortní a klidné. Poměrně přísně se dodržuje 

noční klid, a pokud vás přeci jen obtěžuje hluk, např. z vedlejšího bytu, můžete to oznámit svému AC 

(Apartment Coordinator). Na každém patře budovy je jeden AC, a ten se postará o to, aby hluk přestal.  

Co se týče stravování (které je také hrazené ze stipendia), každý student bydlící na koleji si může zvolit tzv. 

Meal Plan, tedy stravování ve školné menze The View, která se nachází ve studentském centru. Je možné 

si zvolit z několika bloků, např. blok 225 zahrnuje 225 jídel za semestr, což je asi 15 jídel týdně. Navíc 

obsahuje 70 tzv. flex dollars, což jsou peníze uložené na studentské kartičce, které je možné využívat 

v dalších stravovacích zařízeních na kampusu, nebo ve školním obchodě s potravinami. Tento blok 

nedoporučuji, protože jídlo v menze je sice skvělé, ale při takto intenzivním plánu se brzy přejí. Já osobně 

jsem měla blok 150, což vycházelo asi na 10 jídel týdně, a k tomu 230 flex dollars. Byla jsem spokojená, ale 

ke konci semestru už mi docházely flex dollars, zato jídla přebývala, takže pro mě ideální by byl blok 135 – 

9 jídel týdně a 350 flex dollars.  

V menze je obrovský výběr. Je zde italská sekce, kde si můžete dát pizzu a těstoviny, mexická sekce, stir 

fry kde přímo před vámi usmaží na oleji čerstvou zeleninu a maso, salátový bar…Navíc si můžete dát 

cokoliv chcete v jakémkoli množství a pořád se vám to počítá jako jeden meal plan. 

 



Zaměstnání, finance 

Zahraničním studentům, kteří jsou většinou držitelé J-1 víza, je umožněno pracovat na kampusu do 20 

hodin týdně. Na webové stránce Employment Opportunities je možné se zaregistrovat, nahrát zde svoje 

resume a životopis a ucházet se o různá zaměstnání na kampusu. Většinou jsou to práce ve stravovacích 

zařízeních, knihovně, nebo na sekretariátech různých kateder, apod. Já jsem zezačátku práci hledala, ale 

nebyla jsem úspěšná, takže jsem to po pár týdnech vzdala. Navíc jsem byla hodně vytížená díky svým 

volnočasovým aktivitám, takže bych práci asi ani nestíhala. 

Co se týče financí, studium díky velice štědrému stipendiu není příliš finančně náročné. Samozřejmě to ale 

záleží na tom, jaký je váš životní styl. Pokud jste zvyklí chodit do barů a restaurací, buďte připravení 

sáhnout hlouběji do kapsy. Největší výdaje jsou na začátku semestru, kdy je třeba si pořídit učebnice. 

Záleží na předmětech, ale díky tomu, že jsem měla ve druhém semestru literární seminář, jsem si musela 

pořídit opravdu hodně knih. Celkově jsem za učebnice za oba semestry zaplatila asi 350 dolarů. 

Cestování 

Na cestování bylo méně času, než jsem čekala, protože studium je opravdu časově náročné a moc volna 

v průběhu semestru není. V Minnesotě doporučuji navštívit město Duluth, je v severní části státu u jezera 

Superior. Autobusem Megabus se dá přes noc dojet do Chicaga, které určitě stojí za návštěvu. 

Jednosměrný lístek stojí okolo 30 dolarů, ale s dostatečným předstihem se dá sehnat i levněji. V jarním 

semestru jsou týdenní prázdniny v rámci Spring Break. Já jsem se svojí kamarádkou z Německa navštívila 

Chicago, New York a Washington DC. Do Chicaga jsme jely autobusem a odtamtud do New Yorku 

letěly. Jednosměrná letenka nás vyšla asi na 150 dolarů. Z New Yorku do Washingtonu se dá dostat za pár 

hodin autobusem, jízdenka stojí asi 20 dolarů. Ubytovány jsme byly v hostelech, které jsou levnou a 

skvělou variantou hotelů, protože zde člověk potká lidi z celého světa. Více o autobusových spojeních zde: 

http://us.megabus.com/, nebo zde: http://www.greyhound.com/. Nabídka hostelů je zde: 

http://www.hostelbookers.com/. 

Studentské vízum umožňuje po skončení školy na konci května 30-denní cestování. Já jsem jela za 

příbuznými do Montany, a potom jsem navštívila Seattle a San Francisco. Ze Seattlu jsem do San 

Francisca jela vlakem Amtrak, což mohu vřele doporučit. Pokud máte čas, je to skvělý způsob jak dálkově 

pohodlně cestovat a poznávat krajinu. Více informací zde: http://www.amtrak.com/home. 
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