
Závěrečná zpráva ze stáže v IHMC, Florida 

Osobní údaje 

Jméno: Daniel Pichl 

Kontakt: daniel.pichl@uhk.cz 

Obor: AI2, 2. ročník 

Délka pobytu: 3 měsíce (5.3.2018 – 5.6.2018) 

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

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

Příprava a cesta 

Pro cestu do USA je třeba zařídit vízum. V závislosti na délce pobytu jsou dvě varianty – 

pracovní vízum, které je složitější a dražší pro pobyty delší než tři měsíce, nebo ESTA, pro pobyty kratší. 

Pracovní vízum je třeba zařídit dostatečně dopředu, protože jeho vyřizování trvá nějakou dobu a 

zahrnuje i pohovor na velvyslanectví. Cena pracovního víza je $190. Druhou variantou je vyplnění 

online formuláře, který je zpravidla schválen okamžitě a stojí pod $15. V případě využití programu 

ESTA je třeba počítat s krátkým pohovorem na letišti, kde jsou kladeny očekávatelné otázky typu kam 

letíte, co tam budete dělat, kde budete bydlet atp. ESTA je aplikovatelná pouze pro neplacené stáže, 

označované jako short-term training, pod které tento program spadá. Je vhodné zařídit si před 

odjezdem zvací dopis od IHMC (který Larry Bunch ochotně poskytne) a vysílací dopis z UHK – tyto velmi 

usnadní jakoukoliv komunikaci se zástupci imigračního. 

Cestovní pojištění dle výnosu děkana je možné pořídit na tři měsíce do 3000 Kč. Doporučuji 

využít online kalkulaček pro srovnání pojištění, ale nesjednávat ho přes ně, nýbrž se pak obrátit přímo 

na nejvýhodněji vycházející pojišťovnu. Takto jsem ušetřil další peníze a získal lepší pojistku, než 

zobrazovala kalkulačka. 

Letenky jsem kupoval asi měsíc dopředu jako multi-city, a to z Prahy do Pensacoly (přestup 

v Londýně a Miami) a zpět pouze letenku z New Yorku do Prahy (přestup v Londýně, ale je možná i 

dražší, přímá varianta). Za tento let jsem u British Airways zaplatil 16 000 Kč. Je nutné zajistit si jak 

v poslední destinaci v Evropě, tak v první destinaci v USA více hodin na přestup, protože v Evropě 

projdete dodatečnou bezpečnostní kontrolou (která v případě Heathrow trvala poměrně dlouho) a 

v USA projdete imigračním, kde můžete čekat ve frontě i přes hodinu – samozřejmě v závislosti na 

tom, jaké máte vízum. Do New Yorku jsem si kupoval letenky později, když jsem věděl, jak dlouho 

můžu věnovat jeho návštěvě.  Tyto mě vyšly na dalších přibližně 7 000 Kč, ale dají si včasně koupit i za 

méně než polovinu. 

Samotný let proběhl bez problémů, British Airways jsou solidní aerolinkou, která spolehlivě 

přepravila zavazadla a nabídla pohodlí v rámci standardních možností. Celková dobu cesty tam byla 

23 hodin s tím, že všechny lety byly na čas. Cesta zpět z New Yorku trvala 11,5 hodiny 

s dvouhodinovým přestupem v Londýně, který opět vyžaduje dodatečnou bezpečnostní kontrolu a 

přesun mezi terminály, takže doporučuji spíše delší. Cesta do New Yorku může trvat od čtyř do sedmi 

hodin, v závislosti na aktuálních možnostech. 

Pobyt 

Bydlení je možné sehnat různě za různé peníze, ale obecně to není problém. Ceny se pohybují 

mezi 10 000 až 20 000 Kč za měsíc, v závislosti na lokaci a tom, jestli využijete Airbnb nebo například i 

IHMC, které v době mého pobytu s bydlením ochotně pomohlo. Pochopitelně bydlení v USA není 

obecně levné, a kromě toho se v cenách aktuálně nepříznivě odráží stav trhu s nemovitostmi 

v Pensacole. 
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Budovy IHMC jsou umístěny v centru města, z čehož vyplývají dvě věci. V případě bydlení 

někde dál je třeba si zařídit dopravu – buď se vozit autem s někým z IHMC, což je snadno domluvitelné, 

nebo si koupit či pronajmout kolo. Kolo jsem si pronajal za $30 na měsíc od Chrise v Robotics Lab 

v IHMC. Vždy je také k dispozici Uber. 

Druhá věc je strava. V okolí je nepřeberné množství restaurací, ale polední menu v USA 

nenajdete. Ceny obědů se tedy mohou pohybovat mezi $10-20 a je tedy vhodné si aspoň většinu týdne 

vařit. Vaření problém není. Ceny a sortiment v supermarketech jsou srovnatelné s námi, ačkoliv občas 

mě překvapila nedostupnost nebo vysoká cena některých produktů, které jsem považoval za běžné, 

což ale vyvážila nízká cena jiných produktů, které u nás tak běžné nejsou. 

Samotná práce v IHMC je příjemná a obohacující. Není problém domluvit se a zkusit se připojit 

k nějakému z řady zajímavých projektů, na kterých pracují. Množství věcí, kterými se IHMC zabývá na 

mě udělaly obrovský dojem a velmi rád jsem se setkal se zajímavými lidmi a poslechl několik vědeckých 

přednášek, které se zde často konají. Pochopitelně se očekává standardní pracovní doba, což je v USA 

od devíti do pěti, ale není nutné dorazit na minutu přesně a nikdo na vás netlačí. Důležité je mít 

výsledky, které bohatě stačí přinést vlastním tempem. A vždy se člověk může na kohokoliv s čímkoliv 

obrátit a lidé z IHMC vždy rádi poradí nebo pomůžou. 

Pokud chcete během pobytu vyrazit na nějaký výlet, a to i delší než jen na víkend, není problém 

se domluvit. S kolegou jsme během prodlouženého víkendu zajeli do New Orleans a okolí a později se 

omluvili na deset dní, během kterých jsme projeli Kalifornii a okolí. Cestou zpět do Čech jsem také 

strávil dva dny v New Yorku – na to je ideální, když vám vyjde termín návratu na začátek nového týdne. 

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že výlety v USA zahrnují letenky a/nebo půjčování auta, což může 

vyjít celkem draho. Při půjčování auta je také třeba dbát na to, že pokud je řidiči méně než 25 let, je 

cena významně vyšší. Například společnost Avis má ale často různé akce, které nám třeba umožnily si 

za přijatelnou cenu půjčit Ford Mustang GT. 

I bez cestování se člověk v Pensacole nenudí. Centrum okolo Palafox Street žije skoro každý 

den a jednou měsíčně je zde pořádána kulturní akce zvaná Gallery Night. V relativní blízkosti také 

najdete Pensacola Beach, pláž s bílým pískem a spoustou místa i v té největší záplavě turistů. Možnosti 

sportovního vyžití jsou také rozsáhlé, případně není problém zajít do kina, kterých je ve městě několik. 

Jediným problémem je doprava, protože město je na počet obyvatel dost „rozlezlé“, takže dostat se 

za zábavou může trvat dlouho nebo stát peníze. 

Shrnutí 

Celkem jsem v USA utratil 115 000 Kč (včetně nákladů na cestu, pojištění atp.), z čehož 85 000 

pokrylo stipendium od UHK. Jsem přesvědčen, že je možné mít náklady znatelně nižší, a to i 

s dodatečným cestováním po USA, pokud se člověk omezí v jezení v restauracích a letenky koupí včas. 

Nicméně i bez cestování bych si pobyt užil – seznámil jsem se s velmi příjemnými lidmi, se kterými 

jsem trávil čas v Pensacole a hlavně získal mnoho nových zkušeností a znalostí, které využiju 

v profesním životě. Určitě i jen kvůli rozšíření profesních obzorů má smysl se do IHMC vydat. Pobyt 

rozhodně doporučuji, zejména proto, že proti tradičním studijním pobytům nabízí úplně jiné 

zkušenosti. 


