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Stipendium 
Stipendium je opravdu výjimečné a pokrývá veškeré výlohy: školné, stravu, ubytování i 
pojištění. Můžete si zapsat 3 kurzy za semestr, podmínkou stipendia je napsat děkovný 
dopis sponzorům a dále splnit 12 kreditů, na což ty tři předměty přesně stačí. Je třeba počítat 
s výdaji na letenku (sehnala jsem za 16000 korun) a s výdaji na učebnice, které mohou být 
celkem drahé – doporučila bych je nekupovat v univerzitním knihkupectví, kde jsou 
předražené, ale přes internet, například přes www.amazon.com.  

Příprava pobytu, doprava 
Nejdůležitější věcí je samozřejmě získat vízum. Univerzita mi poslala poštou dokument 
potvrzující mé studium, které jsem spolu s dalšími dokumenty odnesla na ambasádu, kde se 
vše velmi snadno vyřídilo. Veškeré formuláře naleznete na stránkách amerického 
velvyslanectví. Vízum stojí asi 4000 korun. Další věcí, kterou jsem musela udělat před 
odjezdem byl výběr kurzů, který se dá ale po příjezdu na univerzitu ještě změnit.  

Letenka 
Letenka, jak jsem již napsala výše se dá pořídit už za 16000 korun, ale je třeba si ji zakoupit 
alespoň dva měsíce dopředu. 

Univerzity of St. Thomas 
Univerzita se nachází v tzv..Twin Cities – Minneapolis a St.Paul. Část univerzity, kterou jsem 
navštěvovala já a i tam bydlela, leží v St.Paul. Univerzita má velmi příjemnou atmosféru, 
tvoří ji rozsáhlý komplex budov, je zde hodně zeleně a nachází se v příjemném prostředí 
rodinných domků. Je to soukromá katolická univerzita s velmi dobrou pověstí a širokou 
nabídkou kurzů. Škola se snaží budovat kladný vztah studentů ke studiu a o vytvoření 
komunity, kde budou studenti hrdí na to, že chodí právě na St.Thomas. To se odráží 
například ve službách, které studentům univerzita poskytuje a také v ochotě vždy pomoci s 
jakýmkoli problémem. 

Doprava 
Univerzita se nachází v rezidenční oblasti města St.Paul. Do centra Minneapolis jezdí přes 
den třikrát za hodinu školní autobus, který tam dorazí přibližně za 15 minut. Do centra 
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St.Paul jezdí městský autobus také asi třikrát za hodinu. Ve večerních hodinách jezdí 
autobusy méně, ten do centra Minneapolis končí okolo 23.hodiny a stejně je to i 
s autobusem do centra St.Paul. Pokud se budete vracet v pozdních hodinách, musíte využít 
buď taxi a nebo poprosit nějakého kamaráda. Taxi služby ale nejsou tak drahé, dá se dostat 
za 15 dolarů z Minneapolis až do kampusu. 

Studium 
Můžete si vybrat jakýkoli kurz ze široké nabídky univerzity. S výběrem vám poradí 
koordinátor a je možné si kurzy změnit do dvou týdnů od začátku semestru. Co se týče 
průběhu kurzů, je třeba se připravit na více práce přes rok, než jsme zvyklí v Čechách. 
Musíte načítat literaturu na semináře a také budete psát alespoň jednu esej z každého 
předmětu  - já měla například na literární semináře za úkol napsat čtyři eseje a musela načíst 
přibližně 400 stran týdně. Výhodou ale je, že i když se v některých kurzech píše na závěr 
test, tak nerozhoduje o tom, zda jste prošli nebo ne – výslednou známku totiž tvoří také 
právě práce v hodině, případně menší testy přes rok, takže pokud jste celý rok pracovali 
výborně, nemůže již závěrečný test splnění kurzu ohrozit – může pouze ovlivnit, jakou 
známku dostanete. Na většinu z testů je pouze jeden termín.  

Ubytování, strava 
Ubytování na koleji je zahrnuto ve stipendiu. Byla jsem s ním velmi spokojená, měla jsem 
svůj vlastní pokoj, o koupelnu jsem se dělila jen s jedním člověkem. Vše bylo nově zařízené 
a čisté.  
Stravu jsem také měla zahrnutou ve stipendiu a to v univerzitních jídelnách, které byly 
výrazně lepší, než české menzy. Stipendium rozhodně naprosto pokryje stravování – můžete 
na jídlo chodit až třikrát denně. 

Zaměstnání v kampusu, finance a administrativa během pobytu 
Studentské vízum J1 umožňuje práci v kampusu a to až 20 hodin týdně  Není velký problém 
najít práci, na stránkách univerzity najdete spoustu nabídek a po zaslání motivačního dopisu 
a životopisu budete pozváni na pohovor. Určitě je dobré zažádat o práci co nejdříve a také 
reagovat na více nabídek – já jsem například poslala 8 žádostí.  
Rozhodně doporučuji práci v knihovně, práce není těžká a atmosféra je velmi přátelská.  
 
Co se výdajů týče, tak vše základní (strava, ubytování, školné) je hrazeno, ale ještě je třeba 
si pořídit učebnice, které mohou být drahé a také se určitě budete chtít jít někdy někam 
odreagovat od školních povinností. Díky práci pro mě finance nebyly problém, můj plat mi 
zcela stačil na veškeré výdaje, na cestování i na nákupy. Díky tomu, že máte opravdu 
všechno hrazeno, tak můžete počítat s výrazně menší finanční zátěží, než například na 
Erasmu. 
 
Po příjezdu je pro zahraniční studenty nachystán úvodní týdenní kurz, kde se seznámí se 
vším, co budou potřebovat pro studium a pro život na univerzitě, takže budete opravdu 
důkladně informováni. Důležitou věcí je možnost využití univerzitních lékařů v „Health 
Centre“, kde jsou skvěle vybavené ordinace. Můžete přijít s jakýmkoli zdravotním problémem 
a buď vám pomohou přímo oni a nebo, pokud to bude vážnější problém, budete posláni do 
blízké nemocnice. 

Volný čas a cestování 
Univerzita nabízí spoustu zajímavých aktivit pro své studenty a tak se zaručeně nudit 
nebudete. Doporučuji se zapojit do některého ze zájmových klubů, kde se seznámíte se 
zajímavými lidmi a také podniknete různé výlety – například do Chicaga. Na univerzitě se 



také připravují čtyři divadelní představení za rok, vždy na začátku semestru jsou na ně 
konkurzy a mně se podařilo zúčastnit se muzikálu Guys and Dolls, kde jsem měla malou roli 
ve sboru. Byl to pro mne jedinečný zážitek, protože s námi pracoval profesionální režisér a 
také jsem získala mnoho nových přátel. 
Je zde také možnost chodit do sboru. Vybrat si můžete z šesti souborů a všechny jsou 
profesionálně vedeny a vždy na konci semestru se koná koncert. 
 
Minneapolis je velmi kulturní město, kde můžete najít nejvíce divadel hned po New Yorku. 
Dále je Minneapolis proslulé kvalitou hudebních klubů, kde hrají přední americké i evropské 
kapely. Milovníci vážné hudby si také přijdou na své. Měla jsem možnost shlédnout dva 
koncerty Minneapoliské filharmonie a dokonce jsem viděla Dvořákovu Rusalku. V 
Minneapolis jsou také dobré galerie a jistě byste si neměli nechat ujít návštěvu Walker Art 
Centre, kde probíhají výstavy moderního umění a tato galerie nabízí velmi zajímavé 
doprovodné programy. 
 
Co se cestování týče, byla jsem velmi zklamaná z přístupu ostatních zahraničních studentů, 
kteří neměli o cestování po USA příliš velký zájem. Nakonec jsem si našla CK Suntrek, 
kterou mohu vřele doporučit – nabízí různé možnosti poznávacích zájezdů a myslím, že mě 
to vyšlo finančně lépe, než kdybych měla cestovat sama. Procestovala jsem celé západní 
pobřeží a považuji tuto cestu za jednu z nejkrásnějších v mém životě. Z národních parků 
doporučuji navštívit Yosemitský NP a samozřejmě také Grand Canon. 
Z Minneapolis se dá také jednoduše cestovat do Chicaga, které rozhodně stojí za návštěvu. 


