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1. Osobní údaje 

a. Jméno: Matěj Drdla 

b. Kontakt: matej@drdla.cz 

c. Obor: AI2 

d. Místo pobytu: Northfield, VT, USA, campus Norwich University 

e. Délka pobytu: 4,5 měsíce (AUG 24 – JAN 09) 

f. Kontaktní osoba na vysílající VŠ:  

Nejprve sl. V. Pourová <vendula.pourova@uhk.cz>, kterou po výměně pozice v rámci UHK/FIM 

později nahradila sl. M. Hebková <monika.hebkova@uhk.cz> (obecně obě dvě fungují naprosto výborně, 

takže i sl. Pourová i po změně pozice reagovala na můj email …) 

g. Kontaktní osoba na přijímací VŠ:  

Nejprve sl. Mindy Ward, na kterou nemá smysl uvádět kontakt, jelikož během semestru ukončila 

svůj pracovní poměr s NU (Norwich University), následně na velmi krátkou dobu její kolegyně Ashley 

Kiriazis, která shodou okolností rovněž chvíli po Mindy taktéž ukončila pracovní poměr s NU. Ke konci 

semestru byl údajně k dispozici jistý pan „Greg“, kterého jsem ovšem neměl nikdy tu čest poznat či s ním 

jakkoliv komunikovat, každopádně byl pouze dočasný záskok, takže Vám bohužel nemohu sdělit, kdo bude 

přítomen následující rok. 

2. Příprava před studijním pobytem: 

Celkově musím říci, že tato fáze procesu je naprosto ta nejhorší v rámci celého studijního pobytu. 

Člověk si musí vyřizovat víza a s ním spojené papíry požadované americkou vládou, zároveň se postupně 

musí začít starat taktéž o papíry požadované samotnou univerzitou jako například velmi obsáhlou 

zdravotní zprávu od Vašeho obchodního lékaře. Celkově je potřeba být velmi trpělivý a postupovat dle 

známého hesla, slon se sní po malých kouscích. Veškeré dokumenty jsem dělal dle instrukcí uvedených 

americkou koordinátorkou, která mi byla k dispozici takřka každý pracovní den a reagovala velmi rychle na 

všechny mé dotazy. Letenku jsem pořídil přes UHK „profláknutého“ pana Bezoušku ze společnosti Action 

travel. Dále jsem postupně vyřídil žádost o vízum, zaplatil všechny různé poplatky a dostavil se osobně do 

Prahy na pohovor k vízu. Následně řešil tzv. bedding form, arrival form a medic form. Musím se přiznat, že 

aktuálně, téměř třičvrtě roku po, jsi už ani nejsem jistý, co všechno jsem musel vyplnit a vyřídit, 

každopádně vím, že toho byla opravdu tuna a strávil jsem na tom několik dlouhých večerů – takže přeju 

pevné nervy a také štěstí na novou americkou koordinátorku. Bylo nutné navštívit minimálně obvodního 

doktora, nechat si udělat tuberkulinový test a vyplnit několik stránek dlouhý zdravotnický dokument. 

  



3. Studium na přijímací škole 

a. Jazyk výuky na přijímací VŠ: (americká ☺) angličtina 

b. Způsob a systém výuky na přijímací VŠ:  

Víceméně podobný českému, student má na začátku semestru otevřenou možnost přihlásit 

se/odhlásit se z kurzů, které ho zajímají či které mu nevyhovují. NU povoluje českým studentům studovat 

předměty maximálně za 18 kreditů, minimálně za 12. UHK má požadavek na 3 předměty, které by měli být 

v rámci studentova oboru. Jelikož jsem student magisterského navazujícího studia Aplikované Informatiky 

a věděl jsem, že NU má 2. nejlepší program v rámci celých spojených státu v tzv. „cyber security“ rozhodl 

jsem se využít této příležitosti a vzít si několik kurzů věnujících se počítačové bezpečnosti. Zároveň bych 

rád poznamenal, že na základě doporučení studentů z min. let jsem se úmyslně vyhnul výuce kurzu 

„EN105 – English as a Foreign Language“, jelikož požadavky na splnění kurzu (několika stránková 

závěrečná essay) a náplň kurzu naprosto neodpovídala mým zájmům (jednoduše na rozdíl od povídání si 

v angličtině o absolutních tématech typu „jak vařit“ a psaní esejí na podobná témata jsem se rozhodl si 

odvést z USA něco více odborného). Celkově jsem studoval následující předměty 

i. CS406 – Special topics in computer science (3 kredity; 3hod týdně):  

Tento kurz doslova kopíruje osnovy UHK předmětu OBDAI v jeho CISCO CCNA Security verzi 

vyučované p. Soběslavem s tím rozdílem, že po jeho ukončení NEZÍSKÁTE certifikát CCNA Security. Jedná 

se o klasický CISCO CCNA kurz obdobný všem předchozím jako byli CCNA 1-4. Vyučující byl z navazujícího 

magisterského studia pan profesor Henry Collier, měl velmi „evropský“ přístup k výuce, který mi 

vyhovoval, spíše než řešení docházky řešil vědomosti a základní znalosti na rozdíl od biflování se věcí 

nazpaměť. Z druhé strany pohledu často se zapovídával a někdy jsem si říkal, co si vlastně z dané hodiny 

mám odnést za vědomosti. Závěrečná známka se skládala z průběžně přibližně 7 celkem náročných packet 

tracer labů a také online testů v akademii CISCO.  

ii. IA340 – Information Assurance (3 kredity; 3hod týdně):  

Tento kurz obdobně jako předchozí částečně kopíruje osnovy UHK předmětu OBDAI, tentokrát 

v jeho non-cisco verzi. Výuka je vedena velmi nudným způsobem, profesor Mich Kabay postupně přednáší 

jednotlivé, velmi zastaralé informace z klasických powerpoint přednášek a nutí studenty každý týden 

absolvovat v průměru 2 online testy/týden. V půlce a na konci semestru bylo nutné zpracovat tzv. memo 

mid-term (final-term) essays, kdy se Vás vyučující zeptá na 6 otázek s konkrétním problémem v imaginární 

firmě a Vy máte na základě svých znalostí získaným během výuky tohoto kurzu odpovědět přibližně 400 

slov či více s vlastním řešením zmiňovaného problému. Zároveň v půlce a na konci semestru bylo nutné 

udělat velký půl-semestrální a závěrečný online test (online testy na 2-3hodiny). Závěrem kurzu bylo 

nutné odevzdat paper na libovolné téma z oblasti bezpečnosti v informatice o celkové délce 4000 slov.  

iii. CN111B – Chinese beginning language 1 (6 kreditů; 5+1hod týdně):  

Velmi intenzivní jazykový kurz s rodilým mluvčím (doporučuji profesorku Song, na začátku 

semestru jsem vyzkoušel i druhého pana profesora a ten mi svým přístupem tolik nesedl, takže jsem zůstal 

u paní Song). Výuka probíhala každý pracovní den plus byla vyžadována jedna hodina týdně v tzv. jazykové 

laboratoři. Obdobná klasika jako v minulých letech, téměř každý den se psala tzv. „pětiminutovka“ na pět 

nových slovíček, takže ke konci semestru jsem se i já, člověk, který studoval čínštinu již na Taiwanu a 

v rámci UHK naučil další nové věci. Kurz musím doporučit, ačkoliv byl kurz časově náročný, přístup prof. 

Song byl úžasný a byla radost s ní spolupracovat, každopádně mám velmi pozitivní vztah k čínské kultuře a 

jazyku, takže záleží čistě na Vaší povaze a přístupu. Profesorka mě na konci semestru poděkovala za 



nejlepší výsledky v celé třídě a kladný příklad pro ostatní americké studenty. Závěrečná známka se 

skládala z docházky, jazykových laboratoří, domácích úkolů, jednotlivých pětiminutovek a celkem 

obsáhlého závěrečného testu. 

iv. PE161 – Physical Fitness and Welness (3 kredity; 3hod týdně):  

Poslední z mnou studovaných kurzů jsem si vybral čistě ze své osobní zvědavosti, jelikož mám 

velmi rád sport a tento kurz vedl studenty k tomu stát se osobním fitness koučem. Výuka pod vedením 

nové slečny „B“ byla velmi zajímavá a celkem složitá (absolutně jiná slovní zásoba, pro studenta 

informatiky velmi odlišná problematika, chemie, fyziologie, psychologie atp.) avšak již zmiňovaný přístup 

prof. B byl parádní. Výuka probíhala 2x týdně, prof. prezentovala klasické powerpoint prezentace. 

Závěrečná známka se skládala ze 4 čtvrt-semestrálních testů, dietního plánu, sportovního plánu a 

zpracovávání několika jednostránkových reportů. Kromě většinového klasického sezení v učebně a učení 

se „teorie“ jsme taktéž několikrát vyrazili do „terénu“ a zkoušeli si různé, v teorii probírané triviální 

aktivity (např. efektivita skákání přes švihadlo, rychlochůze, běh, intervalový trénink) 

c. Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek):  

Tento systém, je asi nejvíce odlišný od našeho, Američani nemají klasické „lednové“ zkouškové, 

jako jsme zvyklí, ale všechny kurzy se zakončují na poslední hodině již během semestru (tzn. v prosinci). 

Obecně bych řekl, že je to podobné, jako když ukončujete předmět v rámci UHK pouze 

zápočtovým/předtermínovým zkouškovým testem. 

  



4. Ubytování, strava, doprava, ostatní 

a. Typ ubytování: koleje NU 

b. Kdo zařídil ubytování: nejsem si jistý, jedná se o standard nabízený NU 

c. Cena ubytování USD: zadarmo 

d. Zda existuje možnost stravovat se v menze:  

Ano, spíše bych i řekl, že jiný způsob není možný, resp. ve velmi omezené, spíše minimální míře 

e. Jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování:  

Jelikož je menza pro české studenty absolutně zadarmo, tak vychází o dost levněji, než ostatní, 

celkem drahé jídlo ve Spojených státech amerických ☺ 

f. Jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ:  

Koleje jsou přímo v areálu kampusu univerzity, takže pěšky. Jinak na rozdíl od předchozích 

studentů nebudu tvrdit, že „NU leží tak nijak uprostřed ničeho“, leží doslova uprostřed ničeho! Veřejná 

doprava v US je velmi špatná, takže jsem byl doslova odkázaný na občasné odvozy sl. Mindy Ward do 

nejbližšího Walmartu, případně na kamarády a jejich automobily. 

g. Ceny dopravy:  

Většinu času jsem se přemísťoval zadarmo na základě odvozu od kamarádů, v případě delších 

roadtripů jsme se rovnoměrně rozdělili při platbě benzínu na benzínových pumpách. Veřejná doprava - 

autobus New York City – Boston a zpět vyšel u společnosti megabus na 50 USD. Vypůjčení osobního 

vozidla na 9 dní během roadtripu o díkuvzdání vyšlo kolem 20.000 CZK (rozděleno mezi 4 osoby = 5000 

CZK/os). Upozornil bych rád na to, že Northfield je velmi malá vesnice s pár obchody, obdobně nejbližší 

hlavní město Montpelier je velmi malé, takže očekávejte tak trošku odříznutí od města. Nejbližší hezké 

město je Burlington, vzdálený přibližně 50km s přibližně 40000 obyvateli, takže po 3 víkendech se zde 

budete rovněž nudit. Neexistuje zde hromadná doprava, pokud se nerozhodnete pronajmout si 

automobil, jste naprosto odkázáni na místní studenty a jejich ochotu vás někam dopravit! 

h. Kde a za jakých podmínek je přístup na PC a Internet na přijímací VŠ: veškeré budovy 

v kampusu nabízejí základní připojení k WiFi. 

i. Podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty: ačkoliv NU nabízí velké množství 

zajímavých brigád, Čechům udělená studijní víza nedovolují práci. 

j. Zdravotní pojištění – zda uznává přijímací VŠ české cestovní zdravotní pojištění, kde je 

nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění:  

POZOR, oproti minulým letům bylo letos nově povinné zařídit si cestovní pojištění u pojišťovny se 

sídlem v USA, takže NU nově nepřijímala cestovní pojištění zařízená v CZ, což jsem nejprve nevěděl, takže 

jsem si celkem zbytečně zařídil levné cestovní pojištění ke kartě u FIO banky. Následně jsem byl nucen 

pořídit si celkem drahé cestovní pojištění u společnosti www.isoa.org, jednalo se o typ “J1 Exchange Plan”, 

který od dané společnosti vyšel celkem nejlevněji (172 USD) z těch, které doporučila sl. Mindy. Závěrem 

bych dodal, že na začátku semestru jsem byl nucen ukázat potvrzení o pořízení, každopádně poté se již 

nikdo absolutně nezajímal aneb nejlepší způsob jak naprosto zbytečně vyhodit přibližně 4500 CZK, když 

máte zařízené již jiné cestovní pojištění s takřka stejnými limity. 

 

 



5. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

a. Celkové náklady na studijní pobyt (průměr na měsíc):  

počáteční investice:  

i. tuberkulinový test: 400 CZK 

ii. letenka (PRG-AMS-DETROIT-BURLINGTON;JFK-AMS-PRG): 21615 CZK 

iii. SEVIS fee: 4400 CZK 

iv. VISA fee: 4000 CZK 

v. Pojištění od ISO.org: 4213 CZK 

vi. Interntional fee: 3700CZK 

vii. Canada roadtrip: 3025 CZK 

viii. Thanksgiving roadtrip: 10500 CZK 

ix. New York City: 22000 CZK 

x. Boston: 7500 CZK 

xi. Ostatní útrata: 4500 CZK/měsíc 

Celkově tedy cca 100.000 CZK 

Rád bych zde poznamenal jeden zcela základní fakt. A to že jsem například během roadtripu 

v kanadě jsem platil pouze jednu nádrž benzínu do kamarádova auta, byl schopný spát zadarmo, během 

zimy, v zapůjčeném spacáku a stanu, stravovat se v 90% pouze v supermarketech, proto pouze pro mě 

neuvěřitelné 3.000 CZK za navštívení Montrealu, Toronta a Niagarských vodopádů. Během díkuvzdání jsem 

měl to štěstí, že jsem z celkových 8 nocí platil pouze jednu (2 noci u kamarádova kamaráda v New Jersey 

zadarmo, 2 noci u kamarádova strýce ve Washington DC zadarmo, 3 noci u kamarádovy rodiny v Severní 

Karolíně zadarmo, 1 placená noc ve sdíleném hostelu ve Filadelfii). Závěrečných 19 dní v New York City 

(Brooklyn) u kamarádky, kterou jsem poznal během svých studií na Taiwanu naprosto zadarmo v oblasti, 

kde se platí 1.000 CZK za noc ve sdíleném hostelu. Nebýt těchto, řekl bych až neuvěřitelných možností by 

mě celkové náklady vyšli na naprosto jiné číslo. Jen za nocleh v NYC jsem ušetřil 19.000 CZK! 

b. V jaké procentní výši přispěla přidělena finanční podpora v pokrytí celkových nákladu:  

52%  

c. Jiné zdroje financování studijního pobytu:  

Vlastní úspory, rodina, ubytovací stipendium UHK, prospěchové stipendium UHK, stipendium na 

zahraniční studijní cestu UHK 

d. Zda se platí na přijímací VŠ nějaký druh poplatků:  

Ano, tzv. International fee (cca 3700 CZK) a v případě zájmu povlečení, polštář, ručníky atp. (vše 

uvedeno podrobně v tzv. bedding form - 32$) 

 

 

 

 



e. Ostatní (Tipy): 

Jakožto nadšenec do CrossFitu musím doporučit účast na tamějších trénincích, nebyli sice tak 

profesionálně vedené, jako ty, které jsem zvyklý navštěvovat v mém aktuálním bydlišti, ale i tak to bylo 

fajn. Zároveň musím všem, kdo mají rádi vzpírání či tzv. „powerlifting“ (posilování s tzv. volnou váhou, 

tedy s olympijskou osou a váhou) říci, že tamější posilovna je opravdu parádní.  

 

Naopak bazén je celkem srandovní, jelikož je hodně krátký. Běžci uvítají celkem jednoduše dostupný 

dlouhý a náročný běh do vrchu na Paine mountain a především cyklisté (downhill) si příjdou na své, jelikož 

škola naprosto zadarmo půjčuje dole pod Paine mountain naprosto parádní downhillová kola s tím, že 

z vrcholu hory vede celkem několik parádních a dlouhých tratí různé náročnosti – opravdu doporučuji! 

 



f. Celkové hodnocení pobytu:  

celkový pobyt bych hodnotil jako jednu velkou životní zkušenost. Musím přiznat, že od studia na 

americké univerzitě jsem očekával daleko více, z pozitivního hlediska jsem si dnes naprosto vědom toho 

jak je náš vzdělávací systém o dost lepší a všeobecně můžu říci, že jsem na něj pyšný. Zároveň jsem moc 

rád, že jsem opět naplnil svoje cestovatelské představy a z východního pobřeží USA navštívil téměř 

všechny důležité místa mimo Floridy (2 dny v Montrealu, 1 den v Torontu, 1 den u Niagarských vodopádů, 

4 dny v New Jersey, 20 dní v New York City, 3 dny ve Washington DC, 3 dny v Bostonu, 2 dny ve 

Philadelphii, 3 dny v Severní Karolíně). Obohatil si angličtinu a odnesl si spoustu dalších životních 

zkušeností. Závěrem bych taktéž dodal, že tento pobyt bych doporučil jedincům, kteří mají velmi rádi 

sport, osobně jsem vydržel fungovat cca 2 měsíce na velmi náročném dvoufázovém tréninku, jelikož jsem 

se dost často nudil a většina amerických přátel byla neustále zaneprázdněna studiem. 

Tímto bych rád poděkoval Všem, kteří mi pomohli realizovat toto dobrodružství! Ať 

už jde o moji přítelkyni, rodinu, zaměstnance UHK či jednotlivé kamarády, kteří mi nabídli 

tolik úžasných příležitostí. 

 


