Závěrečná zpráva z pracovní stáže v IHMC
na Floridě
Osobní údaje:
Jméno, příjmení: Dušan Salay
Email: dusan.salay@uhk.cz
Obor, ročník: AI2, 1. ročník
Délka pobytu: 3 měsíce (26.6.2017 - 22.9.2017)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímající organizace: Institute for human and machine cognition (dále jen IHMC)

Příprava k pobytu
Vízum
Na pracovní stáž je nejlepší si zařídit pracovní vízum. Je ale dražší a vyřízení časově náročnější. Pokud ale
délka výjezdu nepřesáhne tři měsíce je možné vycestovat na ESTU a odkazovat se na „short-term training“.
Pod tento termín spadá jakýkoliv vzdělávací kurz do délky tří měsíců. ESTA se dá zařídit elektronicky
pomocí webového formuláře. Cena byla cca 500 Kč (14 $). Po příletu na první letiště absolvujete krátký
pohovor. Pracovník celní správy se bude vyptávat na různé otázky (co budete dělat v USA, kde budete
bydlet, kde jste vzali finance, délka pobytu atd.). Takže je dobré se na pohovor připravit (je dobré si
obstarat potvrzovací dopis od UHK a zvací dopis od IHMC). Hlavně neříkat ani slovíčko stáž natož práce,
ale jen se odkazovat na onen „short-term training“. Může se stát, že na poslední letišti v Evropě si vás před
nástupem do letadla odchytnou a udělají s Vámi „před pohovor“. Aerolinka si tak ověřuje, jakou máte
šanci se do USA dostat, aby vás nemuseli na vlastní náklady posílat zpět. Zpáteční let domů už je bez
jakýkoliv obstrukcí.

Letenka
Při nákupu letenek jsem se rozhodl rovnou pro zpáteční letenku. Letěl jsem Praha-Barcelona-MiamiPensacola a zpět Pensacola-Charlotte-Londýn-Praha. Cena letenky byla 21 tisíc. V Barceloně a Londýně byl
čas přestupu přes 10 hodin, takže byl čas opustit letiště a projít si tyto velké evropské metropole.

Cestovní pojištění
Pojištění jsem hledal přes https://www.epojisteni.cz/cestovni-pojisteni/. Pojištění musí splňovat limity
předepsané UHK. Po krátkém porovnávání jsem vybral v tu dobu nejvýhodnější řešení od ČSOB za 2500 Kč.

Průběh
Ubytování
Ubytování bylo dohodnuté dopředu přes IHMC. Bydleli jsme ve vlastním domě. Který byl plně vybavený.
Cena byla cca 500 $ měsíčně. V domě s námi ještě bydlel američan, který pracoval na plný úvazek v IHMC.
Byl velice přátelský a rád nás seznamoval s tamní kulturou.

Strava
Stravovat se dalo celkem levně díky dostupné kuchyni v domě a nákupům ve Wallmartu. Ale i tak se musí
počítat s mnohem vyššími cenami za potraviny než v ČR. Jídlo ve fastfoodu vyjde zhruba na 8 až 10 $.
Klasické restaurace jsou velice drahé.

Doprava
Bez auta je pohyb v USA velice komplikovaný. Nic není blízko. Nicméně na pár kilometrovou cestu do
institutu postačí i kolo, které je možné zapůjčit v IHMC (20 $ na měsíc). Na pláž se dá dostat svozovým
autobusem. Případně služba Uber funguje v USA velice dobře.

Internet
Na veřejných místech je všude dostupná Wi-Fi. V domě jsme měli internet zařízený. Je možné si koupit za
cca 30 $ datové SIM, které ale jsou po vyčerpání FUP limitu velice pomalé a moc nespolehlivé. Není na
škodu si stáhnout do mobilu offline mapy.

Pracovní stáž
V IHMC jsme pracovali na smart home systemu Hausy na kterým spolupracuje naše univerzita
s institutem. Už před odletem jsme si ve škole domluvili na čem bude každý pracovat. Já měl na starosti
modul pro ovládání systému hlasovými příkazy. K tomu jste dostal echo-dot s Alexou od Amazonu. Vývoj
probíhal hlavně s využitím Amazon Alexa API a Amazon web services. Zkušenosti jsem tedy získával hlavně
v těchto oblastech. V labu s námi byli i další stážisté z různých zemí se kterými jsme si mohli předávat další
zkušenosti, ale i o víkendu třeba vyrazit na pláž.

Volný čas
Volný čas se dá určitě nejlépe trávit na pláži nebo jízdou v zátoce na kajaku mezi aligátory. Bílé pláže
v Pensacole jsou prý vyhlášené jako jedny z nejkrásnějších. O víkendu se dají podniknout i delší výlety. My
byli třeba v Orlandu nebo Washington D.C. Pár lidí doporučovalo i návštěvu New Orleans, kvůli tamním
záplavám po hurikánu jsme bohužel nestihli.

Finanční náklady a hodnocení
Náklady
Stipendium od školy ve výši 85 tisíc korun a příspěvek na bydlení od IHMC pokryli téměř veškeré vysoké
prvotní a životní náklady.
Náklady mohou být velice individuální i podle toho, jak moc šetříte na jídle nebo jestli máte v oblibě noční
bary. Obecně noční život v USA je velice drahý.

Mé hodnocení pobytu
Pobyt na Floridě byl jedním slovem výborný! Americká kultura je velice odlišná a určitě ne každému musí
sednout, ale já se ještě do této země neomezených možností určitě budu chtít ještě podívat.
V IHMC pracují špičky ve svém oboru, takže můžete nasbírat spoustu nových zkušeností. Každý týden se
konala i odborná přednáška s občerstvením. Jako plus určitě beru, že v IHMC pracuje spousta dalších
stážistů, takže si můžete udělat nové přátele po celém světě.
Velmi děkuji UHK za možnost absolvovat tuto pracovní stáž díky které jsem nasbíral mnoho cenných
zkušeností a nezapomenutelných zážitků.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy klidně mne kontaktuje na emailu nebo i Facebooku.

