Už jste někdy slyšeli o americkém státu Montana (ne Hannah Montana!)? Možná ano, ale vsadím se,
že do mapy USA byste ho nezakreslili správně. A co takové město Missoula? To nezná už vůbec nikdo
– není tam socha Svobody ani Niagarské vodopády a ani tam nikdy nebyly olympijské hry. Kamže to
vlastně jedeš? A co tam PROBOHA budeš dělat?!
Ale zdání klame a na University of Montana (c. 13 tisíc studentů) v severoamerickém městečku
Missoula (< 70 tisíc obyvatel) se dá zažít víc, než byste si dovedli představit. Nejenže univerzita, která
je vlastě dost velká, nabízí širokou škálu předmětů a stovky skvělých vyučujících. Nejenže kampus,
který je rozsáhlý (a zelený) jako Stromovka, nabízí nesčetné možnosti socializace, kulturního i
sportovního vyžití. I v okolí města najdete tolik báječných výletních cílů, že vždycky budete opuštět
Montanu s pocitem nedodělané práce, ke které se musíte jednou vrátit.
Do Missouly jsem letěla přes New York – letiště JFK, kde jsem se probojovávala nervózními, hlučnými
a večně spěchajícími davy. Při vystupování z letadla v Missoule mě ovál čerstvý horský vzduch a
v příletové hale (s jedním zavazadlovým pásem) mě vítala přehlídka vycpaných grizzly mědvědů a
losů, jako v muzeu. Nikdo nekřičel, všichni se usmívali. A tak to vlastně pokračovalo celý semestr.
V Missoule jste obklopeni lidmi, kteří milují život, milují to, co dělají, a milují Montanu – a všechny
tyhle lásky vás prostě musí nakazit. Také Montaňané milují přírodu – jsou pyšní na své nádherné lesy,
kopce, potoky, jezera a ledovce, na losy, medvědy a bizony. Po kampusu běhají srnky, nad ním létají
orli a za univerzitou teče horská řeka, kde lidé z města chytají lososy. To je prostě sen.
Ani ve škole si nepřipadáte jako ve škole. Třídy jsou relativně malé a učitelé neskutečně ochotní
s čímkoli pomoci, všechno zodpovědět a o čemkoli diskutovat. Hodiny jsou hodně o interakci, všichni
se pořád na něco ptají a i si vzájemně odpovídají. Snad jsou tyhle diskuze na úkor náročnosti výuky –
nikdo po vás nechce počítat diferenciální rovnice nebo se biflovat pojmy a slovíčka. Nicméně výuka je
vlastně docela praktická – naučíme se o věcech přemýšlet a diskutovat, fakta si můžeme kdykoli najít
na internetu.
Studenti v Americe jsou také velmi pečliví. Neexistuje, že by někdo neměl domácí úkol nebo vynechal
písemku. Myslím si, že je to hodně tím, že se za studium na univerzitách v Americe platí. Semestr na
University of Montana vás vyjde na 13 tisíc USD (c. 330 tisíc Kč), pro místní Montaňany 3,5 tisíce USD
(c. 88 tisíc Kč). To vynásobte 6-8 semestry studia bakaláře a 2-4 magistra a jste v dluzích až po uši.
Mnoho studentů si na studium vydělává samo, berou si studentské půjčky a usilovně bojují o
prospěchová stipendia. Jsou potom velmi motivovaní studovat skutečně to, co chtějí (nejdou na
matfyz proto, že tam nejsou přijímačky a budou mít slevu na dani a levnější lítačku). Během studia
v Americe jsem si víc než kdy jindy uvědomila, jak ohromě snadné to v Čechách máme a jak málo si
toho, co dostaneme zadarmo, vážíme.
Závěrem chci jen doporučit, ať pokud je to jen trochu ve vašich možnostech, určitě vycestujete!
Poznejte jiný styl výuky, jiné myšlení, kulturu a zemi. Všude je to jistě skvělé, ale Montana je
nejskvělejší! Město, lidé, škola, kampus i okolí si zamilujete. Moc tuto mezuiniverzitní dohodu
doporučuji všem studentům a já sama se těším, že se tam ještě někdy podívám.

