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Barbora Pokorná (20) je absolventkou ostravského Gymnázia Hello. Aniž 
by to kdokoli výrazněji registroval, zvládala čtyři roky studia na bilingvním 
gymnáziu, vrcholový tenis a ještě k tomu systematickou přípravu na studia 
v USA. Letos nastoupila na tenisové stipendium do Iowy. Nedávno mi posílala 
fotky. Mezi nimi i plakát, který iowské studenty zval na přednášku hostujícího 
profesora Tymothyho Snydera. „Paní učitelko, to je ten historik, kterého jste 
nás přinutila číst! Zajdu si na něj.“ Nakonec nezašla, ale šancí bude mít ještě 
mnoho. Cestu velkých příležitostí si totiž už vybojovala. 

TEXT: GABRIELA JURÁNKOVÁ

Z Ostravy do Iowy
Příběh české studentky na 
americké univerzitě 
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Test jsem psala v  Praze, dopadl dob-
ře. A pak mě čekalo ještě psaní testu  
TOEFL určeného pro neanglické studen-
ty. Ten už se kvůli covidu psal on-line. 
Tedy od konce třetího ročníku jsem byla 
přijatá a měla podepsanou smlouvu.

Škola je předpokládám běžně pla-
cená.

Studenti, kteří nejsou z Iowy, platí ně-
jakých čtyřicet čtyři tisíc dolarů ročně. 
Já mám vše pokryto sportovním sti-
pendiem. Plus mi měsíčně posílají sto 
šedesát dolarů pro vlastní potřebu. Pří-

Covid už tady nikdo 
neřeší. Naočkovaní jsou 
téměř všichni. Očkuje 
se v supermarketech, 

lékárnách, studenti za to 
dostávají dárkové poukazy

jsem podepsala smlouvu s agenturou, 
která sportovcům pomáhá s testy, papí-
rováním, komunikací s trenéry a výbě-
rem zahraniční univerzity. A při studiu 
jsem postupně dělala potřebné testy, 
přijímací zkoušky a vyřizovala víza.

Za celou tu dobu nenastaly žádné 
pochybnosti z vaší strany? Člověk se 
přece jen mění…

Byla jsem si jistá. Jediný strach jsem 
měla z covidu. Bála jsem se, že nás tře-
ba do Ameriky nakonec ani nepustí.

Kdy jste se definitivně dozvěděla, 
že jste přijatá?

Hlavní testy jsem si dělala ve třetím 
ročníku na gymnáziu, abych si ve čtvr-
ťáku uvolnila ruce pro českou maturitu. 
SAT test obsahuje středoškolskou ma-
tematiku, kritické čtení a psaní v anglič-
tině. Čtenářská část obsahuje pět ná-
ročných textů – já se musela popasovat 
s americkou legislativou. Na tento test 
jsem se připravovala asi čtvrt roku, a on 
se pak kvůli covidu o půl roku posunul. 

Barbora Pokorná  
(* 2001)   

Rodačka z Ostravy. Po základní škole začala 
studovat Gymnázium Hello a souběžně se 
připravovala na přijímací zkoušky do Iowy. 
Tenis hraje od šesti let. Mezi její vrcholná 
umístění patří dvě druhá místa a dvě třetí 
místa ve čtyřhře na mistrovství ČR, první 

místo v severomoravském krajském přeboru 
ve dvouhře a semifinále a finále ve čtyřhře 
na mezinárodních juniorských turnajích do 
osmnácti let. Na University of Iowa studuje 

od letošního roku.

Náš den se už chýlí ke konci, u vás 
je 11:45. Co už jste stihla a  co vás 
ještě čeká?

Nikdo z holek dnes nechtěl na kurty, 
oficiální trénink dnes nemáme, takže už 
mám za sebou intervalový trénink v po-
silovně. Ve dvě mě čeká on-line socio-
logická přednáška, poté jdu na před-
nášku o mezinárodních vztazích a pak 
mám diskusní seminář k předmětu me-
zinárodní vztahy. V malé skupině tam 
řešíme, co bylo na přednášce. Dneska 
mám výstup na téma International law 
and norms (Mezinárodní právo a nor-
my – pozn. redakce).

Máte ještě hodně on-line předná-
šek?

Tymothy Snyder byl on-line, takže 
jsem ho vynechala. (smích) Jinak ale 
převažují přednášky in person, tedy 
naživo, protože covid už tady nikdo ne-
řeší, ten tady už neexistuje. Naočkovaní 
jsou asi téměř všichni. Očkuje se v su-
permarketech, lékárnách, studenti za 
to dostávají dárkové poukazy. Nejsou 
tady žádné restrikce, roušky, nic.

Kdy přesně se začal uskutečňovat 
váš sen o studiu v Iowě?

O možnosti jít studovat a hrát tenis 
do Ameriky jsem se dozvěděla, když 
mi bylo čtrnáct. Moji kamarádi, kteří už 
tam byli, mi o  prázdninách vyprávěli, 
jak jde kombinovat studium v zahrani-
čí a hra tenisu na vysoké úrovni. To mě 
nadchlo. V prvním ročníku na gymplu 
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ští rok budu měsíčně dostávat ještě víc, 
abych si mohla platit bydlení, protože 
už nebudu na kolejích.

Jaké úrovně musí tenistka dosaho-
vat, když chce vůbec uvažovat o sti-
pendiu?

Iowa má velmi vysokou úroveň teni-
sových hráčů. Americká univerzitní liga 
NCAA má tři části. Division 1 je nejvyšší 
třída, kde jsem já. Každá oblast v Americe 
má navíc svou konferenci, v níž je asi pat-
náct škol. A pět těch nejlepších konferen-
cí z celé Ameriky ještě patří mezi Power 
Five conferences. A já jsem v jedné z nich. 
Když vás přijímají, řídí se vašimi výsled-
ky z mezinárodních turnajů, které sledují 
on-line. A pak ještě existuje žebříček UTR 
(Universal Tennis Rating), kde se kombi-
nují výsledky z národních a mezinárod-
ních turnajů. A já jsem v něm byla vysoko.

Kdybyste to měla nám Čechům 
přiblížit na české tenisové úrovni?

V České republice jsem vždy ve svém 
ročníku 2001 byla do desátého místa. 
Dvakrát jsem byla ve čtyřhře v republi-
kovém finále, dvakrát v semifinále.

Přemýšlím, proč americké univer-
zity tolik sportování podporují, ane-
bo spíš proč ty české téměř vůbec.

Obecně jsou sporty na amerických 
univerzitách podporovány organizace-
mi typu NBA či NHL. A třeba univerzitní 
týmy amerického fotbalu mají stadio-
ny pro sto tisíc lidí. Univerzitní trenéři 
amerického fotbalu si vydělávají nesku-
tečné částky – teď jsem to zrovna čet-
la. Podpora začíná už na střední ško-
le, kdy děcka dělají tři až čtyři sporty. 
Americký fotbal, wrestling, volejbal, te-
nis, golf. Nic za to neplatí, je to součást 
jejich studia, která jim pak otevírá cestu 
ke stipendiu a možnosti pokračovat ve 
sportu i na vysoké škole.

Nabízí se tedy až klišovitá otázka. 
Asi se shodneme na tom, že co spor-
tovec, to ne nutně studijní typ…

Na konci roku čeká studenta sou-
čet známek, tzv. GPA (Grade point 
average). Nejvyšší je 4,0. Sportovci 
mají nastavený standard od 2,0 výš. 
Pokud nesplní, nemohou být součástí 
týmu. Takže ani dobrý sportovec se na 
školu nemůže vykašlat. 2,0 je ale rela-
tivně nízko – myslím, že to vychází na 
C ze všech předmětů. Takhle nízko je 
to kvůli americkým fotbalistům. (smích) 
Na druhou stranu sportovci, kteří do-
sahují GPA nad 3,0, jsou odměňováni 
medailemi nebo diplomem. Navíc se 
každý týden potkáváme se sportovní 

poradkyní, která nám pomáhá a kont-
roluje známky. Každý týden máme i do-
učování.

Velký rozdíl u  amerických vyso-
kých škol je i ve výběru konkrétních 
oborů studia, že?

Myslím si, že to v  Americe funguje 
mnohem lépe, protože člověk se celý 
první rok nemusí specializovat a může 
studovat jen obory všeobecného vzdě-
lání, což jsou předměty, které za celé 
čtyři roky bakalářského studia stejně 
musí splnit. Od druháku už si pak volí 
předměty pro svůj obor. Výběr je ne-
skutečně velký. Iowa je například zná-
má svým nejlepším programem pro 
spisovatele v  celé Americe. Je zde 
i  velmi dobrá medicína. Celá univer-
zita patří mezi 5 % nejlepších světo-
vých univerzit. K  hlavním předmětům 
si vybíráme i vedlejší, lze to kombino-
vat. Navíc studenti po celou dobu stu-
dia mohou skládat certifikáty – třeba 
překladatelství, podnikání, leadership 
a podobně. 

A je to tam krásné? Myslím budo-
vy, pozemky kolem, knihovny…

Všechny budovy jsou hrozně velké. 
Hlavní budova se jmenuje Old Capi-
tol. Je to replika Capitolu ve Washing-

Barbora Pokorná se spoluhráčkou 
Michelle Bacalla po vyhrané čtyřhře na 
turnaji v Las Vegas.

Stadion amerického fotbalu univerzity  
v Iowě pro 75 000 diváků. 



Studenti platí nějakých 
čtyřicet čtyři tisíc dolarů 

ročně. Já mám vše 
pokryto sportovním 

stipendiem.

ton D.C. Celý komplex je propojen 
s Downtownem – centrem města. Kam-
pus je rozdělen řekou, na které trénuje 
holčičí veslařský tým.

A předpokládám, že i koleje vypa-
dají trošku jinak než ty české.

Ano, jako by byl člověk v hotelu.

Tenis hrajete od šesti let, jste zvyk-
lá cestovat. Přesto, bylo i něco těžké-
ho na přesunu do Iowy, nebo jen čirá 
radost z naplnění snu?

Měla jsem vysoká očekávání. Velmi 
jsem se těšila. Ale byla jsem tu sama 
– musela jsem si zařídit bankovní účet, 
americké číslo, to bylo náročné. Na-
štěstí mi spoluhráčky z týmu pomohly. 
Zvládly jsme to společně s  Kanaďan-
kou, která řešila totéž. Těžký byl i začá-
tek školy. Tady to nefunguje jako u nás 
– přednášky a pak zkouškové. Tady se 
jede celý rok, úkoly, kvízy, neustále se 
musí něco dělat.

Spíš tedy pokračování středoškol-
ského způsobu…

Pro mě je lepší, že se to pak nena-
kumuluje na jeden měsíc, ale je to roz-
prostřeno. Před koncem půlsemestru 
máme průběžné zkoušky a  poslední 
týden před koncem semestru máme 

Iowa. My sportovci jsme všechno do-
stali zadarmo. A dostali jsme toho tolik, 
že se mi to ani nevešlo do mého malé-
ho pokoje na kolejích.

Nemůžu se nezeptat na rizika, kte-
rá v souvislosti s Amerikou vnímáme – 
střelba na školách?

Teď mi psala kamarádka z michigan-
ské univerzity, že jsou uvězněni v po-
kojích a nesmějí ven, protože po kam-
pusu chodí někdo s pistolí. No, a chvíli  
nato střelba opět v Michiganu na střed-
ní škole. U nás v Iowě jsem zatím četla 
jen o rizicích sexuálních útoků, ale jinak 
je to tady celkem klidné – střelba se tu 
zatím nikdy neudála. (A  jako bychom 
to zakřikly, dva dny nato se u budovy 
campusu Old Capitol skutečně střílelo 
– jeden zraněný, pozn. redakce.)

Jaká vlastně Iowa je?
Kolem města samá kukuřičná pole, 

farmy a to je vše. Na Díkůvzdání jsme 
měli týden volna, takže jsem jela ke ka-
marádce do Illinois, což je hodinu a půl 
cesty. A celou dobu jen pole a farmy. 
Hlavní město Iowy Des Moines má asi 
dvě stě deset tisíc obyvatel, takže tako-
vá Ostrava. Ale je tu klid a pohoda, líbí 
se mi tady.

A politiku se spolužáky řešíte?
Kamarádi hrozně nesnášejí Trumpa. 

Konal se tu i  protest proti republiká-
nům.

A když mluvíte s domovem, s rodi-
či, co je nejvíc zajímá?

Počasí. To se tady mění každý den. 
Aktuálně je teď v  prosinci sedmnáct 
stupňů. V  lednu bude minus dvacet. 
Pak se mě pořád ptají na kluky.

A kam, Báro, směřujete? Je Ameri-
ka i váš cíl, nebo jen cesta k němu?

Je možnost tady zůstat, i když nevím, 
jak by se to líbilo mým rodičům. Mám 
kamarádky na jiných univerzitách – tře-
ba v Michiganu, ty se rozhodně vrátit 
chtějí. Já uvidím, jak se to vyvine. Nej-
prve si musím udělat bakaláře. Ten 
trvá čtyři roky. Kdybych pak chtěla dě-
lat další dva roky magistra, už by to asi 
nebylo se sportovním stipendiem. Pak 
bych mohla třeba dělat dobrovolné-
ho trenéra na univerzitě, za což by mi 
mohli platit školné, ale ještě jsem se 
nepídila. Zůstat jako trenér na univerzi-
tě by mě asi i bavilo. Kamarádky dodě-
lávaly dva roky v Anglii, kde sportovní 
stipendia udělují pro tenisty právě i po 
bakaláři. I to je možnost. Uvidíme.
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v prosinci zkoušky závěrečné, což jsou 
velké písemky na konci semestru. Na 
další semestr si volíte úplně jiné před-
měty. V  prváku musím ještě stihnout 
rétoriku, to je povinný předmět pro 
všechny. Ke své hlavní španělštině 
budu ještě v příštím semestru zkoušet 
předmět interpersonální komunikace. 
Já bych totiž chtěla mít dvojobor – a ko-
munikace se mi ke všemu hodí. A taky 
chci vyzkoušet sportovní management. 
A pokud zjistím, že mě to absolutně ne-
baví, mám ještě šanci to změnit. 

Obecně už asi dokážete lehce po-
rovnat české a americké školství, byť 
jste je zažila a  zažíváte na různých 
stupních.

Myslím si, že česká střední škola je 
dobrá, ačkoli se na ni často nadává. 
Když se totiž bavím tady s  kamarády 
Američany o  věcech, které jsou pro 
mě základní, tak oni často vůbec ne-
vědí. Občanská výchova, zeměpis – 
nevědí nic. Česko je v  Jižní Americe, 
hlavní město Ruska jim taky nic neříká. 
Na amerických středních si totiž volíte 
předměty. Zeměpis třeba mohou mít 
naposledy v  osmé třídě na základní 
škole. Anebo jazyky. Znalost druhého 
jazyka je tristní. Když mě kamarádka 
slyšela mluvit španělsky, řekla mi, že 
mluvím stokrát lépe než její španělšti-
nářky na střední škole. Ani univerzita mi 
nějak extra těžká nepřijde – je to spíš 
časově náročné. Ale pro ty, kteří nejsou 
sportovci a mají za úkol „jenom“ studo-
vat, to musí být úplná hračka. 

A  další Češi na univerzitě – víte 
o nich?

Vím o jedné holce v golfovém týmu, 
Lea, má mamku z  Rožnova a  taťku ci-
zince, ale ještě jsme se neviděly. Dívala 
jsem se na mapu národností všech stu-
dentů v Iowě – měl by tu být jeden Čech 
a  dva Slováci. Nevím ale, jak bych je 
mezi pětatřiceti tisíci studenty hledala.

Navíc jste všichni v Iowa mikinách 
a tričkách…

Když se projdete po kampusu, té-
měř každý má na sobě něco s nápisem 


