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Kucera Scholarship na University of Saint Thomas ve Spojených státech je příležitost pro studenty 
bakalářského programu, která by se neměla promeškat. Důvodů, proč na pobyt přihlásit, je velmi 
mnoho, pokusím se zmínit alespoň ty nejdůležitější a spolu s tím alespoň zběžně vysvětlit, jak to na 
University of St. Thomas chodí.  
 
Stipendium, které zřizuje Američanka s českými kořeny Maureen Kucera ve spolupráci s UST, pokrývá 
veškeré aspekty studia. Zaplaceno je ubytování na univerzitním kampusu, strava (3x denně) i tři 
předměty na každý ze dvou semestrů – jak jistě víte, v USA není vzdělání zadarmo. Z vlastních zdrojů 
si musíte hradit letenku (v letech 2010 – 2011 vyšla zpáteční na cca 24.000Kč), učební pomůcky, je 
také dobré mít kapesné. To se snadno vyřeší získáním brigády v univerzitním kampusu.  
 
Získání stipendia 
 
K získání stipendia je potřeba hlavně včas se o něm informovat a stejně tak včas o něj projevit zájem. 
Je nutné kontaktovat zahraniční oddělení (4. patro v  budově PedF v ul. M. D. Rettigové) – několik 
měsíců před samotným odjezdem. Kolegyně Věra Stránská kontaktovala oddělení již na podzim 2010, 
aby mohla odcestovat v srpnu 2011. Já jsem se přihlásil o poznání později, v  březnu 2010, abych 
odcestoval v srpnu téhož roku. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe pro vás. 
 
V rámci přihlášky je nutné napsat motivační dopis a strukturovaný životopis, poskytnout transkript 
známek, je také dobré získat doporučující dopis od některého z  Vašich vyučujících (například na 
katedře Anglického jazyka a literatury). Velice důležité je také napsat děkovný dopis sponzorovi 
stipendia a odevzdat ho po příjezdu na univerzitu. Po určitý čas bude probíhat komunikace mezi 
Vámi, zahraničním oddělením a univerzitou St. Thomas. V  rámci této komunikace budete nejspíše 
požádáni o výběr předmětů na první semestr (je však možné výběr změnit ještě během prvních týdnů 
studia), dohadovat se budou také detaily ubytování a stravy.  
 
Nezbytné je zařízení letenky a domluva s vedoucími vaší katedry ohledně uznávaných předmětů. 
Pokud studujete angličtinu, pan doktor Chalupský vám zcela jistě vyjde vstříc a představí vám studijní 
plán na následující školní rok. Domnívám se, že nejlepší čas na pobyt na St. Thomas je buď třetí ročník 
nebo jeho nástavba, tj. zdárné dokončení zkouškového období letního semestru, ovšem bez 
absolvování státních závěrečných zkoušek. Po nich totiž ztrácíte status studenta a spolu s  ním i 
možnost získat stipendium. A to nejdůležitější nakonec – stipendium nemůžete absolvovat, pokud 
nezískáte vízum. Doporučuji zařídit si ho alespoň s dvouměsíčním předstihem před odletem.  
 
 
Příjezd na Univerzitu 
 
University of Saint Thomas se nachází ve státě Minnesota v  americkém středozápadě. Má dva 
kampusy, jeden se nachází v hlavním městě Saint Paul, druhý v nedalekém Minneapolis. Přepravu 
mezi kampusy zajišťuje kyvadlový bus univerzity, jezdí přes den každých dvacet minut a je zdarma.  
 



Přepravu z letiště si můžete zkusit domluvit už předem přes OISS (office of international student 
services http://www.stthomas.edu/oiss/), případně si objednat airport shuttle – cílová adresa je 
University of St. Thomas, 2116 Summit Avenue, 55105 Saint Paul.  
 
Pravděpodobně budete uchváceni krásou saintpaulského univerzitního kampusu. Ten je umístěn 
v bohaté rezidentní čtvrti poblíž řeky Mississippi. V  okolí i uvnitř kampusu je veliké množství zeleně, 
která je pro Twin Cities (jak se jinak říká Saint Paul a Minneapolis) typická.   
 
Kampus v Saint Paul tvoří studentské koleje, administrativní budovy, tělocvična s  bazénem, fotbalové 
a basebalové hřiště, knihovna, tři jídelny a budovy s přednáškovými sály a studentskými centry. 
Nejdůležitějším místem pro vás v den příjezdu je již zmíněná OISS (v budově Anderson Student 
Center – ASC 218). Tady vám pomohou s ubytováním i s programem na nejbližší dny. Stejně jako 
všude v Saint Thomas, i od zaměstnanců OISS čekejte maximální vstřícnost, která vám neuvěřitelně 
zpříjemní a usnadní váš pobyt.  
 
Studium 
 
V prvních několika dnech je dobré přihlásit se na Orientation – na ní vám pracovník OISS představí 
život na UST. Budete vědět, kde si vyzvedávat poštu, kde se nachází všechny důležité budovy, jaké 
výhody univerzity můžete využívat – včetně toho, kde se v kampusu nachází kadeřník.  
 
Pak už přijdou první vyučovací hodiny. Jak už bylo zmíněno, v každém semestru se můžete přihlásit 
na tři předměty, o nic méně ani více. Studium na UST je velmi odlišné od toho na PedF UK. I když se 
může zdát, že tři předměty jsou oproti výuce u nás málo, budete překvapeni množstvím práce, která 
na vás čeká. Do školy chodíte každý den na jeden či dva semináře (jeden předmět má četnost cca 2x 
až 3x 90 min týdně). Zbytek času pracujete na domácích úkolech – většinou jde o psaní esejů nebo 
četbu studijních materiálů. Bez těchto úkolů není dost dobře možné navštěvovat předměty – když 
nebudete dostatečně připraveni, nebudete v seminářích stíhat a výrazně se vám zhorší prospěch. 
Tento způsob práce je ale daleko lepší, než se může na první pohled zdát – průběžně získáváte 
informace a zkušenosti, odcházíte tedy jako daleko lepší studenti než například po jednom semestru 
na české univerzitě. Nejspíš není třeba dodávat, že se nemusíte bát zkouškového období a návalu 
stresu – pokud jste dobře pracovali v průběhu roku, zkouškové pro vás bude lehké. V seminářích bývá 
cca 20 studentů, s nimiž jste v neustálé interakci i pomocí tzv. Blackboardu. Jde o interface na způsob 
českého Moodlu. Na Blackboardu diskutujete na zadaná témata, poskytujete si zpětnou vazbu na 
eseje, práci v seminářích atp. Na všech seminářích, které jsem navštívil, panovala skvělá atmosféra. 
Velmi blízké vztahy navazujete také s vyučujícími – jsem přesvědčen, že si je oblíbíte a budete 
oceňovat jejich skvěle odvedenou práci. Jsou zapálení pro věc, dobře přednášejí i naslouchají, dávají 
naprosto jasné instrukce a pomáhají vždy, když je o to požádáte. Pomoc najdete ale i jinde, například 
v tzv. Writing Center (specializují se na psaní esejů, hledání zdrojů) nebo v  knihovně. Ta má 
mimochodem otevřeno až do dvou hodin ráno.  
 
V průběhu dvou semestrů na UST jsem navštívil tyto předměty: Theory & Practice of Writing, 
Contemporary American Literature, English Linguistics, Issues In English Studies, African Postcolonial 
Literature, Creative Non-fiction Writing. Všechny tyto semináře byly pro mne obrovskou zkušeností, 
rozšířily moje obzory. Nejvíce si cením píle, kterou jak profesoři, tak studenti  do předmětů vkládali, 
dále pak organizace, systematičnosti práce a neustálé přítomnosti kritického myšlení. Nepřeháním, 
když přiznávám, že studium pro mě nikdy předtím ani potom nebylo tak přínosné a zajímavé, jako na 
University of Saint Thomas.  
 
Osobně doporučuji předměty Theory & Practice of Writing od dr. Eriky Scheurer. Naučí vás o psaní 
více, než jste získali na vysokých, středních a základních školách – a to včetně draftování nebo 
způsobů průzkumu a práce se sekundární literaturou. Issues in English Studies Andrewa Scheibera je 

http://www.stthomas.edu/oiss/


náročný předmět zkoumající a bořící mnoho tradic okolo výuky a vnímání studia jazyka a literatury – 
je aplikovatelný nejen na angličtinu, ale i na češtinu a další jazyky. Creative Non-Fiction Writing bych 
doporučil všem zapáleným spisovatelům, African Postcolonial Literature již v katalogu UST 
Department of English (http://www.stthomas.edu/english/default.html) nemohu najít, ale 
doporučuji ho mimojiné proto, že se bude hodit k  budoucímu studiu na PedF UK. V  neposlední řadě 
radím, abyste se přihlásili na předmět Contemporary American Literature vedený Davidem Toddem 
Lawrencem. Tento charismatický profesor vás provede nejlepšími díly od autorů, o nichž jste možná 
na půdě PedF UK ani neslyšeli, přesto jimi budete uchváceni a v  dalším studiu se rozhodně neztratí.  
 
Mimo školu 
 
V čase, kdy nestudujete, máte spoustu možností jak trávit volno.  Nádherné prostředí Saint Paul i 
Minneapolis vybízí k dlouhým procházkám, případně si můžete v klubovně půjčit kolo nebo si 
zasportovat v obrovské tělocvičně. K dispozici jsou vám také univerzitní kluby s širokým spektrem 
zaměření – od anime a japonskou kulturu až po provoz univerzitního rádia KUST (včetně DJingu). 
Nabízí se návštěva klubu GMSA – globally minded students‘ association – tady se pořádají tematické 
večery různých kultur a národností, jezdí se na výlety po krásách Minnesoty atp. Večer ale můžete 
strávit i v nedalekém kině, v kampusové hospůdce nebo v nově vybudovaném studentském centru. 
O prodlouženém víkendu se určitě jeďte podívat do Chicaga! Cesta trvá cca 7 hodin autem, její cíl 
opravdu stojí za to!  
 
Zaměstnání 
 
Protože stipendium nepokrývá učební pomůcky ani kapesné, doporučuji vám sehnat si v USA 
zaměstnání. S vízem J-1 na něj máte nárok, i když nemůžete pracovat více jak 20 hodin týdně. 
Nesmíte také zapomenout na daně, které budete v  USA vyplňovat! Jednou vás zastihnou ještě v USA, 
podruhé je ale musíte vyplnit v ČR (rok poté, co se vrátíte). Není to ale těžké a pravděpodobně vám 
posléze přijde tax refund.  
 
Zaměstnání si zkuste zařídit buď ještě před odjezdem, nebo v  prvních dnech v USA. St. Thomas má 
databázi volných pracovních míst, není těžké sehnat práci přímo v kampusu, já například pracoval 
v knihovně Keffer Library v Minneapolis. Práce to byla velmi příjemná a dobře placená. S  kapesným 
cca 250 dolarů bohatě vystačíte na dva týdny – možná i více.  
 
Závěr 
 
Pobyt na University of Saint Thomas je neuvěřitelná příležitost, kterou není radno nevyužít. 
V Minnesotě vás zachvátí radost z učení, potkávání nových lidí, i z krásy tamní přírody.  
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