Závěrečná zpráva ze stáže na IHMC, Florida
Osobní údaje
Jméno: Bc. Jan Nedbal
Kontakt: jan.nedbal1@seznam.cz
Místo pobytu: Institute for Human & Machine Cognition, Florida, USA
Délka pobytu: 19.8. 2018 – 17.11. 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
vysílací dopis od FIM, že pobyt je podporován stipendiem.
Letenka
Letěl jsem z Prahy do Londýna, pak do Charlotte a zpáteční letenka byla z Miami přes
Londýn do Prahy. Cena letenky byla necelých 19 tisíc.
Mezinárodní řidičský průkaz
Rozhodně doporučuji zařídit, pokud je v planu zapůjčení auta ve státech. Lze ho získat na
jakémkoliv úřadě a jeho vydání stojí trochu času a 50 kč.
Pojištění
Pojištění jsem měl v rámci své kreditní karty od ČSOB, splňovalo všechny limity stanovené
kvestorem.

Náplň stáže
Do institutu se dochází od pondělí do pátku. Zpravidla jsme tam byli od 9 do 17 hodin. Mým
hlavním projektem byl vývoj Technik a SW na snížení úspěšnosti hackerských útoků pomocí
MitM technik na velkých public WiFi sítích.
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Volný čas
Po práci jsem navštěvoval místní gym, RTC, který se věnoval bojovým sportům. Kromě toho
jsme jezdili na pláž, do kina nebo třeba na minigolf.

Ubytování
Ubytování jsem měl zařízené u pracovníka z IHMC, vlastní pokoj mě vyšel na 600$ měsíčně.

Strava
Stravu jsme většinou řešili vařením doma dopředu. Čas od času jsme zašli někde na jídlo, nicméně při
cenách jako je 20$ za oběd si člověk raději uvaří za polovinu doma.

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. Já jsem tuto situaci vyřešil zapůjčením kola od
jednoho ze zaměstnanců IHMC, vyšlo mě na 20$ měsíčně.

Finanční podpora a náklady na pobyt
Od školy jsem dostal stipendium 85 000 Kč. Zbytek nákladů pokryly vlastní úspory. Mé
celkové náklady byly přibližně 120 000, 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, …
Jídlo, ubytování, doprava, výlety, gym …
Celkem

20 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč

Celkové zkušenosti
Tuto zkušenost hodnotím jako zatím nejlepší, co se týče zdokonalení v daném tématu a také
z hlediska jisté samostatnosti, zlepšení angličtiny a navázání dobrých vztahů pro možnou
budoucí spolupráci.
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