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Můj pobyt na univerzitě St Thomas byl  parádní. Od prvního momentu, co jsem přiletěla až do 
odletu zpět do Čech jsem si to užívala a nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala. Pokud uvažujete o 
nějakém  studiu  v  zahraničí  a  angličtina  vám  nedělá  moc  problém,  rozhodně  bych  o  tomto 
programu zauvažovala. :) Já bych hned jela znova. 

Před odjezdem: Jelikož jsem byla náhradnice, dozvěděla jsem se o svém přijetí až koncem května, 
musela jsem si tedy spoustu věcí zařídit velmi rychle. Dostala jsem ale super instrukce co a jak, tak  
to všechno šlo jak po másle. :) Dostala jsem kontakt na pracovníka z univerzity, který mi byl vždy k 
dispozici.  Po  zaslání  všech dokumentů jsem po nějaké době  dostala  balíček  ze  St  Thomas,  ve 
kterém byli  napsány  všechny kroky,  které jsem musela splnit před odjezdem. Všechno bylo moc 
přehledné. Budete taky muset vyplnit dotazník ohledně toho, kde chcete bydlet, jaký jídelní plán si 
přejete a tak.  S tím jsem si  moc nevěděla rady, netušila jsem co si  můžu dovolit  a co ne.  Ale 
nakonec jsem zjistila, že si navolit můžeme cokoliv, takže paráda. 

Začátky: Zahraniční studenti, kteří jsou na univerzitě noví, se musí na kampus univerzity dostavit už 
asi 14 dní před začátkem výuky. Tyto dny slouží k představení univerzity studentům a k seznámení 
se  s  pravidly  a  možnostmi  univerzitního života.  Těchto  14 dní  bylo  pro  mě opravdu klíčových. 
Seznámila jsem se se spoustou skvělých lidí,  se kterými jsem zůstala kamarádkou až do konce 
svého pobytu. Během orientačních dnů jsme měli taky možnost navštívit Minnesota State Fair (2. 
největší v USA), ten je proslulý především smaženými pochoutkami. Smažené tam člověk může 
najít téměř všechno. Někde jsem slyšela, že tam mají i smaženou zmrzlinu, ale to tedy nevím, jestli 
jsem se nepřeslechla. Každopádně skvělý zážitek. 
Během  orientace  bude  jedno  odpoledne,  kdy si  budete  moct  vybrat  různé  věci  od  minulých 
zahraničních studentů, kteří to tam právě pro tento účel zanechali. Já jsem tam měla hned několik 
velkých beden od studentů z  Čech.  Nemusela  jsem si  tedy brát  žádné  lůžkoviny,  talíře,  hrnky, 
příbory... Vše jsem si právě odnesla z této výměny. :) 
Někdy v polovině září  se koná  “Activity fair“,  kam je fakt dobrý jít. Můžete se dozvědět o všech 
klubech, které na kampusu fungují a i se do nich rovnou přihlásit. Já osobně jsem se přihlásila do 
více jak deseti a pak jsem se po pár týdnech rozhodla jen pro pár. Skvělá možnost, jak se seznámit s 
novými lidmi. 
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Studium: Jako  Kučera  scholar  si  každý  semestr  můžete  zvolit  3  předměty,  každý  v  hodnotě  4 
kreditů. Můžete si vybrat ze široké škály kursů, které se ani nemusí přímo týkat toho, co studujete v 
Čechách. Jediný problém je, že se vám pak nemusí započítat na Karlovce, maximálně jako volitelné 
předměty. Často jsou předměty taky dost přeplněné, není tedy úplně lehké se dostat do těch, které 
se  vám  nejvíce  zamlouvají.  Já  osobně  jsem si  první  semestr  zvolila   Academic  writing,  World 
Geography a Spanish. Druhý semestr pak American Authors I, Nutritions for Health a další úroveň 
Spanish. Všechny hodiny jsem si moc užila. Učitelé se studentům opravdu věnují a snaží se mít 
hodiny co nejinteraktivnější. Nikdy jsem se nenudila, to ani nešlo. Měli jsme často různé diskuze,  
aktivity,  tak hodiny rychle utíkaly. V jedné třídě bylo vždy maximálně 30 studentů,  takže každý 
student  měl  dost  osobní  přístup.  Rozdíl  je  také v  přípravě na jednotlivé  hodiny,  cítila  jsem se 
trochu, jako bych se vrátila na střední. Je tu velký přísun domácích úkolů a různého psaní esejí. To 
často zabere hodně času, ale dá se to zvládnout. Známky dostáváte v celém průběhu semestru, tak 
pak poslední  zkouškový týden není tolik stresující.  A aby vás úplně zbavili  stresu, škola pořádá 
různé  protistresové akce jako zvířecí  terapii,  nebo  se  také   každé ráno můžete těšit  na horkou 
čokoládu a  podobně.  Celkově se mi  vyučování  moc líbilo,  přišlo  mi  super,  jak hodně jsme byli 
zapojováni do diskuzí a jak podporovali naše ''critical thinking''. 

Volnočasové aktivity: Jak už jsem zmínila, na škole je celá škála různých klubů. Je fajn se do nich 
zapojit, protože tak nejlépe potkáte nové kamarády. Kluby jsou jak sportovní ( Frisbee, Volejbal, 
Fotbal, Atletika, Basketbal...), tak různé tvořivé, jazykové, vědecké.... Já jsem se zapojila do Frisbee 
klubu, Badminton klubu, pak taky Španělského klubu Hola,  klubu Happy Tommies a taky English 
Clubu, který ale nebyl přímo součástí univerzity. Ten jsem si nakonec velmi oblíbila a poznala tam 
skvělé kamarády.  Klub  se  schází  jednou  týdně  a  je  to  takové  ''casual'' setkání  mezinárodních 
studentů a Američanů. Skoro každý měsíc se také pořádají různé akce. Byla jsem s nimi na vodě, 
slavila Haloween, Thanksgiving. jela na víkendovku... Rozhodně bych tento klub doporučila. 

Cestování: Co se cestování týče,  není na něj  tolik  času,  kolik jsem si  původně myslela.  Většina 
zahraničních studentů cestuje v období J-term, což je lednový měsíc, který má většina studentů 
volný. Já jsem této možnosti ale nevyužila, protože jsem se na Vánoce vrátila domů a prodloužila  
jsem si  pobyt  v Česku i  na větší  část  ledna. Cestovat  se také dá přes  jarní  prázdniny nebo po 
skončení jarního semestru, kdy má člověk ještě  30 dní, předtím než musí opustit zemi. Já jsem s 
kamarády  podnikla  trip  přes  spring  break.  Vydali  jsme  se  za  poznáváním  krás  velkoměst 
Washingtonu D.C., Filadelfie a New Yorku.  Byl to fakt parádní výlet, na který nikdo z nás rozhodně 



nezapomene.  :)  Jinak cestování  po Minnesotě není  tak  jednoduché.   Bez auta se  člověk skoro 
nikam nedostane. Velmi bych doporučila najít si kamarády, co vlastní auto. :) Určitě bych se vydala 
na sever Minnesoty do městečka Duluth a a pak dál až do národního parku Superior. Až tam jsem 
se já osobně nedostala, ale slyšela jsem o tom jen samou chválu. 

Celý pobyt byl opravdu úžasný. Kdyby byla ta možnost, zůstala bych tam určitě i déle. Proto držím  
palce s výběrovým řízením a pokud už jste se dostali,  moc vám blahopřeji  a přeji  krásný rok v 
Minnesotě. :)


