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Závěrečná zpráva ze stáže na IHMC, Florida 

 

Osobní údaje 

Jméno: Milan Košťák 

Kontakt: milankostak@gmail.com 

Místo pobytu: Institute for Human & Machine Cognition, Florida, USA 

Délka pobytu: 31. 1. 2018 – 1. 5. 2018 (3 měsíce) 

Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Kontaktní osoba na IHMC: Larry Bunch (lbunch@ihmc.us) 

Příprava pobytu 

Vízum 

Při pobytu do 90 dní není nutné žádat o vízum, ale stačí vyplnit online ESTA formulář a zaplatit 14 

dolarů. Schválení je většinou automatické a trvá jen pár minut. Po příletu člověk absolvuje krátký 

pohovor s úředníkem. Je vhodné s sebou mít zvací dopis od IHMC a potvrzení od FIM, že pobyt je 

podporován stipendiem. 

Letenka 

Letěl jsem Praha-Barcelona-Fort Lauderdale za 8 965 Kč. Z Miami do Pensacoly jsme jeli autem. 

Zpáteční let jsem měl Pensacola-Miami-Lisabon-Praha za 10 855 Kč.  

Nám se stalo, že nás na posledním letišti v Evropě odchytli a chtěli vidět zpáteční letenku. Bez ní by 

nás nenechali odletět. 

Mezinárodní řidičský průkaz 

Rozhodně doporučuji si zařídit. Pokud si budete chtít půjčit auto na nějaký výlet, tak bez něj to nejde. 

Vydání stojí jen 50 Kč a vydávají ho na úřadě na oddělení řidičských průkazů.  

Pojištění 

Pojištění jsem měl zařízené u Axy. 

Náplň stáže 

Do institutu se dochází od pondělí do pátku. Zpravidla jsme tam byli od 9 do 17 hodin. Spolupracoval 

jsem na vývoji vizualizačního nástroje pro projekt inteligentního prostředí. 
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Volný čas 

Víkendy jsme trávili různě. Přímo v Pensacole je možné navštívit například pláž nebo kino. 

Já jsem se snažil co nejvíce cestovat a podařilo se mi na víkendy navštívit Miami, New York a New 

Orleans. Na 10 denní výlet jsem byl v Kalifornii a Arizoně. V IHMC nebyl problém si jednou volno na 

týden domluvit. 

Ubytování 

Ubytování v době, kdy jsem tam byl, pomohlo zařídit IHMC ve spolupráci s firmou, pro kterou jsme 

vyvíjeli projekt. Podle mých informací to ale už v budoucnu možná takto nebude. Ubytování je 

obecně drahé a pohybuje se mezi 300 – 500 dolary na měsíc. 

Strava 

Se stravou jsem problém neměl. Sortiment v obchodech (Walmart) je podobný jako v Česku a byl 

jsem schopen fungovat podobně jako doma. 

Obědy jsem si zpravidla připravoval doma, protože stravování v restauracích a fast foodech mi příliš 

nevyhovuje. Navíc také cena je v nich samozřejmě vyšší. V IHMC je k dispozici kuchyňka, kde je jídlo 

možné mít v ledničce a ohřát v mikrovlnce. 

Doprava 

Bez auta je pohyb v Pensacole složitější. Je možné si od jednoho zaměstnance v IHCM pronajmout 

kolo. Uber v Pensacole funguje bez problémů a ceny jsou ve více lidech přijatelné. 

Finanční podpora a náklady na pobyt 

Od školy jsem dostal stipendium 85 000 Kč. Zbytek nákladů pokryly vlastní úspory. Mé celkové 

náklady byly přibližně 119 500 Kč, v čemž je zahrnuto úplně všechno včetně cestování. Stipendium od 

školy pobyt nepokrývalo přibližně o 34 500 Kč. Nutno podotknout, že jsem se vyloženě nesnažil co 

nejvíce ušetřit. 

Náklady na přípravu – letenky, pojištění, vízum, … 31 100 Kč 

Jídlo, ubytování, doprava, výlety, … 88 400 Kč 

Celkem 119 500 Kč 

 

Celkové zkušenosti 

Pobyt na Floridě hodnotím velmi kladně a musím ho určitě doporučit všem studentům, kteří se 

zajímají o informační technologie. 


