Záverečná zpráva ze stáže v IHMC na Floridě
Osobní údaje
Jméno: Petr Řeřicha
Kontakt: rericpe1@uhk.cz
Obor: IM3, 3. ročník
Délka pobytu: 3 měsíce (1.9. – 1.12.2018)
Kontaktní osoba na UHK: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz)
Kontaktní osoba v IHMC: Larry Bunch (lbunch@ihmc.us)

Příprava a cesta
V první řadě je třeba zařídit povolení pro vstup do země, což znamená vízum nebo jednodušší a
levnější variantu pro pobyty kratší 3 měsíců zvanou ESTA. Podle všech zdrojů je vyřizování pracovního
víza časově náročnější a mnohonásobně dražší, takže jsem zvolil druhou variantu, která obnášela vyplnění
online formuláře a byla schválena během 2 pracovních dní. Na co bych však chtěl upozornit, jsou
společnosti zprostředkovávájící povolení ESTA, které si účtují manipulační poplatek do výše i 70$. Nejprve
si tedy najděte oficiální stránky ESTA pod záštitou Americké vlády, kde se cena pohybuje kolem 15$. Toto
povolení se vztahuje pouze na cestovní účely a neplacené stáže, takže na imigračním oddělení na letišti
v USA, rozhodně neříkejte, že letíte do Ameriky pracovat. Já jsem to udělal a čekal mě 20 minutový
nepříjemný rozhovor, kde jsem musel doložit veškeré podklady od UHK i od IHMC a prokázat, že moje
stáž nebude placená, díky čemuž jsem málem nestihl let. Jednalo se o zvací dopis od IHMC (který Vám
poskytne Larry bunch) a o dokumenty z UHK (smlouva a dopis se zdůvodněním).
Cestovní pojištění v závislosti na vašich preferencích se pohybuje od 3 – 7 000 Kč. Minimální
požadavky jsou však dány výnosem děkana a pojištění poté prochází kontrolou. Mně konkrétně pojištění
přišlo na 5 000 Kč.
Letenky jsem kupoval celkem opožděně jelikož jsem zastihl Larryho ve vytíženém termínu a
neveděl jsem datum mého pobytu, závislém na zvacím dopisu. Proto jsem kupoval letenky až měsíc před
odletem a byly dražší. Jedním z důvodů byla i mnou zvolená fixní destinace při cestě zpět a to Londýn, kde
jsem se zastavil na týden. Proto mě letenky stály 30 000 Kč. Poté v Americe jsem se dozvěděl od kolegy,
že se dají sehnat přes kontakt na UHK o mnohem levněji, tak se určitě poptejte.
Letěl jsem se společností Lufthansa a služby si mohu jen chválit. Z Prahy do Frankfurtu trval let
cca hodinu a půl, kde jsem pak 2 hodiny čekal. Řekl bych, že pokud nemáte zkušenosti s létáním, 2 hodiny
jsou dostatečný čas pro zorientování a nalezení správného terminálu. Z Frankfurtu do Houstonu trval let
skoro 11 hodin, avšak v poklidné atmosféře ze strany příjemných letušek. Zde jsem měl na přestup také 2
hodiny, ale čekal mě dlouhý proces, během kterého musíte naskenovat pas do počítače a vyčkat dlouho
frontu na imigračním oddělení, kde Vás čeká již zmíněný pohovor, po kterém si musíte vyzvednout
zavazadla a nechat je znovu odbavit, projít security checkem a najít terminál a správný gate. Houston je
obrovské letiště a přesuny zaberou hodně času. Celková doba cesty tak byla 20 hodin.

Pobyt
Bydlení zpravidla není problém obstarat a pohybuje se od 10 – 20 000 Kč za měsíc, v závislosti na
lokalitě. IHMC bohužel už nevlastní ubytovací zařízení, jak tomu bylo dříve, proto jsem bydlel s několika
kolegy z IHMC přibližně 3 míle daleko. Vzhledem k rozlehlosti Pensacoly je nutné řešit i otázku dopravy.

Já jsem zvolil pronájem kola za 20$ měsíčně, což mi zajistilo dostatečnou samostatnost, avšak pro
cestu na pláž (8 mil) nebo do Walmartu (7 mil) tento dopravní prostředek rozhodně vhodný není, obzvlášť
během listopadu, kdy se ranní teploty blížily 35 °F a častokrát pršelo. Určitě se dá dohodnout odvoz
s někým z kolegů autem, ale jste závislí na programu ostatních spolucestujících. Rozhodně bych
nedoporučoval UBER nebo LYNT na každodenní dopravu, jelikož se jedna cesta pohybuje od 5 do 10$.
Strava je dalším důležitým aspektem, který je nutné řešit. Je zde několik možností od nespočtu
fastfoodů, levnějších, dražších restaurací až po domací vaření, které vychází nejlevněji. Ceny obědů se tu
pohybují od 10$ výš, proto je vhodné pohlídat si denní nabídky, jako je třeba Taco Tuesday nebo Wings
Wednesday, kdy jsou ceny přijatelné. Já osobně jsem si velmi oblíbil sportovně založenou restauraci
Beef’o’Brady’s, kam jsme chodili každý týden na Wings Wednesday nebo Wendy’s, kde dostanete
opravdový steak namísto mletého masa. Nejbližším obchodem je Publix, kde je možnost ušetřit na
nabídkách BUY 1 GET 1 a nebo vzdálený Walmart, kde je širší sortiment. V obou supermarketech jsou
ceny srovnatelné s našimi, ale nepočítejte se zdravou stravou. Za tu se tu připlácí.
Práce v IHMC mě popravdě velmi mile překvapila. Během prvních pár dnů se tu seznámíte
s nespočtem projektů, na kterých se v současnosti pracuje a můžete si vybrat, co Vás zajímá a na čem byste
rádi pracovali. Rozhodně si nejprve projděte obě budovy a zjistěte, co je v nabídce. Kolegové jsou tu velice
ochotní a milí. Každé ráno Vás vítají se slovy „Good morning, how are you?“ a s úsměvem na tváři.
Pracovní doba od devíti do pěti je tu standardem, avšak nikdo Vás nebude kontrolovat, pokud přijdete o
chvíli později, důležité jsou výsledky Vaší práce. Samozřejmě to děláte pro sebe a pro vlastní seberealizaci,
takže není důvod do práce chodit pozdě. Pokud však potřebujete volno nebo z jakéhokoliv důvodu
nedorazíte do práce, stačí kontaktovat Larryho a domluvit se na dalším postupu. Lidé jsou tu velice otevření
alternativám.
Pokud jste cestovní typ, nabízí se v okolí spousta krásných a zajímavých míst. 3 hodiny na západ
se nachází krásně město, které žije i v noci, New Orleans. Na východě je toho mnohem více a to například
Ponce de Leon Springs (typické jezerní oblasti pro Floridu) nebo zajímavá města jako Orlando nebo Miami.
Tyto města jsou však vzdálená více než 7 hodin cesty autem. Auto si tu můžete pronajmout za celkem
přijatelnou cenu, avšak pokud jste mladší 25 let, počítejte s příplatkem. Lepší variantou je svézt se s někým
a udělat si společný výlet. Spousta lidi Vám to tady ráda ukáže.
Pokud nejste cestovní typ, rozhodně se najde program i pro Vás. Pensacola nabízí spoustu
zajímavých eventů a to například jednou měsíčně Gallery Night nebo spousty Food festivalů v okolí Palafox
Street, kde se nachází i nespočet barů. Další možností je návštěva kina nebo nakupních středisek. Rozhodně
si nenechte ujít návštěvu National Naval Aviation Muzea nebo Blue Angels leteckou show.
Pro mne byl na denním pořádku, po práci, fighter gym zvaný Rumble Training Center, který mohu
vřele doporučit. Našel jsem si zde spoustu kamarádů a je zde rodinná atmosféra. S cenami je to bohužel
horší, jelikož musíte platit subscription minimálně na 3 měsíce ve výši 130$ měsíčně, avšak stojí to za to.
Nabízejí nespočet akcí a učí Vás profesionální coachové.

Shrnutí
Celkově pro mě byl pobyt v Americe přínosem ve všech oblastech. Od človeka na vysoké škole se již
očekává samostatnost, ale až tady jsem pochopil, co to opravdu znamená. Jak v práci, tak v soukromém
životě jednáte a prezentujete sebe. Nasbíral jsem tu nespočet zkušeností a znalostí, které jistě uplatním
nejen v profesním životě. Pro mne to byla oblast vizualizace dat z oblasti cybersecurity a zajištění
kooperace nové databáze s již zavedeným softwarem. Prohloubil jsem tak znalosti v programování i
všeobecné informatice jako práce s OS linux, ESXi a databázemi SQL a NoSQL.
Poznal jsem zde přátele na celý život, kteří mě tu vším provedli, ukázali mi spoustu míst a se
vším vždy ochotně pomohli. Nekteří se dokonce chystají přiletět za mnou do Evropy.

Pobyt mě celkově vyšel na 150 000 Kč, přičemž 85 000 Kč jsem obdržel v rámci stipendia od UHK a
1500 $ od IHMC v rámci vyrovnání nákladů. Což znamená, že z mé strany jsem utratil cca 30 000 Kč.
Pokud si pobyt chcete užít a nešetřit na všem, zdá se mi částka adekvátní.
Tímto bych rád poděkoval všem, jenž mi tento pobyt umožnili a s radostí a pocitem naplnění mohu stáž
jen doporučit.

