
 
 
 
 

 
 
 
 

IHMC Pensacola 2016 
Závěrečná zpráva z pracovní stáže  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní údaje  
Jméno:   Ondřej Boura 
E-mail:   ondrej.boura@uhk.cz  
Místo pobytu:   Pensacola, Florida, USA  
Termín pobytu:  září – prosinec 2016 



Před odjezdem 
Před odjezdem do USA je nutné si zařídit vízum. Pro pobyty s celkovou dobou 
nepřekračující 90 dní stačí bezvízová ESTA, pro jejíž vyřízení stačí vyplnit formulář přes 
internet a zaplatit $14. Vzhledem k tomu, že náš pobyt byl naplánován na 3 měsíce, zvolili 
jsme tuto variantu. 
 
Cena zpátečních letenek se pohybuje od 18 000 Kč až 24 000 Kč. Obecně se vyplatí řešit 
nákup letenky co nejdříve. Při odletu z Prahy je nutné počítat s dvěma přestupy - jedním v 
Evropě (Londýn, Frankfurt, Amsterdam,..) a jedním v USA (Miami, Houston, Atlanta, 
Chicago,..). K nákupu letenky jsem využil portál pelikan.cz a díky včasnému nákupu mě 
letenka přes Frankfurt a Houston stála 18 500 Kč. 
 
Před cestou je také potřeba sjednat si cestovní pojištění, které by minimálně splňovalo 
směrnici UHK. To jsem vyřešil u FIO banky, která umožňuje sjednat cestovní pojištění k 
platební kartě za 60 Kč / měsíc. 
 
 
Ubytování 
Pensacola nabízí několik možností ubytování. Jako první možnost bych určitě doporučil 
kontaktovat Michelle Bowers, která má na starosti stážisty v IHMC. Alternativou je potom 
například služba Airbnb nebo Craiglist. Ubytování jsem řešil společně s dvěma dalšími 
stážisty. Měli jsme to štěstí, že před naším příletem již byl na místě čtvrtý stážista Karel, 
který nebyl v IHMC poprvé a dokázal nám sehnat na zdejší poměry velmi levné ubytování 
pro tři osoby asi 10 minut (4 km) od institutu. Ubytování nás stálo $1000 na 3 měsíce. Při 
dalších stážích je však nutné počítat spíše s vyššími výdaji za ubytování až do výše $700 na 
měsíc. 
 
Stravování 
Okolí IHMC nabízí spoustu možností stravování. Na restauraci či fastfood narazíte téměř na 
každém rohu. Ceny v restauraci se pohybují mezi $10 - $15 za jídlo a ve fastfoodu mezi $5 - 
$10 za jídlo. Alternativní možností stravování je potom vlastní vaření. Protože jsme měli k 
dispozici slušnou kuchyň v místě ubytování, většinou jsem si vařil sám. Pro nákup potravin 
je možné využívat několik menších obchodů s potravinami v okolí (nám se osvědčil zejména 
dva kilometry vzdálený Apple Market) nebo velká obchodní centra (Walmart, Target,..), 
nacházející se zhruba 25 minut na kole (10 km) od místa pobytu. Vyšší vzdálenost se však 
vyplatí vzhledem k nižším cenám potravin (někdy až poloviční oproti Apple Marketu). 
 
Doprava 
K dopravě po Pensacole jsem využíval výhradně jízdní kolo (silnička v slušném stavu), které 
jsem si pronajal od Chrise, zaměstnance IHMC, za $50 na celé 3 měsíce. V případě 
menších nároků je možné si půjčit kolo přímo v IHMC, kde jsou k dispozici slušná dojezdová 
kola. 
V případě potřeby je možné využít ochotných zaměstnanců institutu, kteří rádi poskytnou 
přepravu autem, například odvoz na/z letiště, atd. Další možností je služba Uber, kterou 
jsme využili například k návštěvě letecké přehlídky na nedaleké letecké základně.  
Pensacola nabízí několik autobusových linek, které pokrývají většinu zajímavých míst města 
(vyplatí se například pro cestu na pláž kam jezdí hned několik linek). Tuto možnost dopravy 
jsem však nevyužil a nemohu proto hodnotit. 



 
Práce v institutu 
První den po příletu nám byly představeny projekty, ke kterým bychom se mohli připojit. 
Mezi aktuálními projekty v institutu jsou například: robotika, exoskelety, vizualizace síťového 
provozu, zpracování dat ze senzorů, virtuální realita a jiné. Já se dostal do projektu 
CmapTools, což je software pro vytváření konceptuálních map a mým úkolem bylo vytvořit 
mobilní verzi CmapTools pro Android. Pracovní tempo v institutu je velmi individuální a 
záleží na konkrétním projektu. Pracovní doba není pevně daná. Je však potřeba počítat 
s pracovní dobou alespoň 7-8 hodin denně. 
 
Volný čas 
Ačkoli Pensacola není příliš velké město, najde se zde několik možností, jak trávit volný čas. 
Po práci a o víkendech jsem provozoval cyklistiku. Pensacola nabízí několik tras pro pěkné 
výlety na kole (doporučuji zejména tréninkovou trasu okolo letiště, výlet na Fort Pickens 
nebo podél pláže do města Navarre). Pro jedince preferující jízdy ve skupině doporučuji 
skupinu West Florida Wheelmen, která pořádá hromadné vyjížďky.  
V závislosti na počasí j možné navštěvovat nedalekou Pensacola Beach nebo osobně 
doporučuji odlehlejší Langdon Beach. Pro milovníky nakupování je tu zejména blízký 
Cordova Mall. Vyznavači nočního života by jistě měli vědět o podnicích nedaleko institutu, 
kterými jsou O'Riley's Irish Pub a Seville Quarter. 
 
Náklady a finance 
Tržní ceny v USA jsou několikanásobně vyšší než v ČR, proto je potřeba počítat i s vyššími 
celkovými náklady. Ty se různí v závislosti na typu ubytování a životním stylu. Já se během 
pobytu snažil držet náklady co nejnižší, a navíc jsem měl to štěstí na velmi levné ubytování, 
které by bez pomoci kolegy Karla nebylo možné sehnat. 
Průměrné měsíční náklady na Floridě se pohybovaly kolem 30 000 Kč. Díky ochotným 
kolegům z IHMC jsme dostali příspěvek na ubytování. Stipendium 85 000 Kč od školy mi 
pokrylo 80 % celkových nákladů. 
 
Shrnutí a celkové hodnocení 
Pobyt na Floridě pro mě byl obrovskou zkušeností. Práce v IHMC byla zajímavá a inspirující. 
Lidé v institutu velmi ochotní a vstřícní. Až na pár prosincových dní, kdy teplota klesla k 10, 
bylo počasí suprové. Ačkoli život na Floridě je nákladnější záležitostí, vzhledem k zisku jak 
pracovních, tak i životních zkušeností a kulturnímu obohacení se z mého pohledu určitě 
vyplatí a mohu jen doporučit. 
 
 


