Studium v USA
Protože jsem byla prvním vyslaným studentem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné do
USA, konkrétně na University of Nebraska Kearney (UNK), musím přiznat, že jsem nevěděla co
očekávat. Kulturnímu šoku jsem se vyhnula díky mé předchozí zkušenosti s prací v USA, ovšem o životě
na americké univerzitě jsem nevěděla téměř nic. Jaký je tedy rozdíl mezi studiem v České republice a
v USA?
První zásadní rozdíl je v tom, že univerzitní kampusy jsou izolovány od měst. V kampusu tedy
bydlíte, stravujete se, i studujete. Náš kampus v Kearney se skládá asi z dvaceti budov, z nichž každá
má svůj účel, ať už to jsou koleje, jídelny, jednotlivé fakulty, zdravotní centrum či sportovní centrum.
Najdete zde také místa pro rekreaci, kašnu, piknikové stoly či menší náměstí. Všechny budovy se
snadno dají dosáhnout pěšky, můžete si však půjčit i univerzitní kolo. Pokud ovšem chcete do města či
na nákup, jste odkázáni na auto, lépe řečeno na kamarády s autem, protože veřejná doprava tady
nefunguje. Podotýkám, že město Kearney má přibližně tolik obyvatel, jako Třinec.
Když už tedy zmiňuji kamarády, přirozeně jsem se nejprve setkala s dalšími mezinárodními
studenty. Každý semestr přijede nová skupina, většinou okolo padesáti mezinárodních studentů a
zúčastňuje se povinného orientačního týdne, kdy univerzita pomáhá všem se zabydlet, poznat okolí,
seznámit se s lidmi. Naprostá většina mezinárodních studentů na univerzitě v Kearney jsou Korejci,
Japonci a Číňané. Evropané jsme tento semestr byli jen tři, z České republiky jsem mezi celkovými
sedmi tisíci studenty byla jediná. Má to své výhody i nevýhody, každopádně si zcela určitě zlepšíte
angličtinu, jednoduše protože vám nic jiného nezbývá. Ale to je také jeden z hlavních důvodů, proč
jsem tady přijela.
Co se týká výuky, byl to pro mě návrat do středoškolských let. Na UNK probíhá výuka zásadně
v malých třídách, počet studentů na jednotlivých hodinách se pohybuje okolo dvaceti. Účast na těchto
hodinách se předpokládá stoprocentní, a takzvaně „odsedět“ si hodinu bez povšimnutí nejde. Profesoři
zde požadují aktivitu, kladení dotazů, zapojování se do diskuzí. Konečnou známku utváří jednotlivé
ohodnocení za projekty, absolvované diskuze, či domácí úkoly, na rozdíl od Česka, kde konečnou
známku určuje jen jedna zkouška. Mým oborem je Marketing a Management, a protože jsem již ve
třetím ročníku, bylo mi dovoleno se zapsat na předměty s místními vyššími ročníky, aniž bych
absolvovala předchozí základy daného předmětu na UNK. I tato ochota, kdy se jednotliví profesoři
zabývali tím, jaké předměty jsem již absolvovala doma a nechtěli abych dle jejich slov „ztrácela čas a
nenaučila se nic nového“ dokazuje, jak profesionální lidé na této univerzitě učí. Jsou to lidé, kterým
není jedno kdo jste, odkud jste přišli a co umíte. V jednotlivých třídách je drtivá většina amerických
studentů, není proto k podivu, že mezinárodní studenti jsou do diskuzí zapojeni více, zvláště v mém
oboru slýchávám často dotazy typu „A jak to funguje v České republice?“, „Můžeš nám nastínit, jak to
probíhá v Evropě?“. Obecně jsou lidé z Nebrasky velmi zvídaví a komunikativní, ať už ostatní studenti
či lidé stojící za vámi v řadě v supermarketu.
Mnoho lidí, kteří mají nějakou zkušenost s cestováním, studiem či prací v USA se mě ptalo,
jestli mi není líto, že jedu zrovna doprostřed USA, což je vlastně zemědělská oblast, kde podle mnohých
žijí jen farmáři, kovbojové a nevzdělaní lidé. Opak je však pravdou, Nebraska je dokonalým příkladem
obyčejného amerického života. Lidé jsou tu vzdělaní, téměř neskutečně milí a nápomocní, a i ve
třicetitisícovém městě jako je Kearney není nouze o zábavu. Už po pár týdnech jsem byla vděčná že
jsem zavítala právě do těchto míst, jako turistu by mě to pravděpodobně vůbec nikdy nenapadlo.
Abych můj pobyt nějak shrnula, vše má své pro i proti. Musím se přiznat, že na denní, několikahodinový
studijní zápřah se mi zvykalo těžce. Nicméně chápu, že tento styl výuky studenty přinutí k průběžnému
studiu a o to míň jste poté překvapeni z výsledné známky. Také bych řekla, že zdejší studium není

vhodné pro někoho, kdo je nekomunikativní, jelikož celé studium je založeno na diskuzi a interakci, na
rozdíl od České republiky. Jednoduchý recept, jak úspěšně absolvovat studium v zahraničí je dle mého
názoru tedy „nebát se“. Ovšem to je součástí jakéhokoli výjezdu do zahraničí. Ať už jedete pracovat či
studovat do zahraničí, většinou musíte vystoupit ze své komfortní zóny. Nikdy bych však neměnila,
protože už teď vím, že pobyt v Nebrasce bude k nezaplacení jak v mém budoucím pracovním, tak i
osobním životě. A jako bonus je to skvělá příležitost k cestování a také se pravděpodobně naučíte
tancovat Country tance ve zdejších klubech.
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