
Fulbrightova stipendia



Fulbrightův program

Poslání:
„Podporovat vzájemné porozumění
mezi národy prostřednictvím výměn 

v oblasti vzdělávání.“

1946 – americký senátor J. William Fulbright
150 partnerských zemí
1991 – Fulbrightova komise v České republice
2002 – nová dohoda o Fulbrightově komisi



Proč do Spojených států?

• Kvalita studia a výzkumu

• Vysoká úroveň vybavenosti škol

• Podpora interdisciplinarity

• Globální kontakty

• Kulturní obohacení



Varianty výjezdů do USA
• Meziuniverzitní výměny

• Letní školy a krátkodobé programy
https://www.j1-visa.com/intern.html

https://www.fulbright.cz/educationusa/studentske-brigady-a-praxe/

http://www.alliance-exchange.org/educationusa-internship-info

• Celé studium

• Výzkumný pobyt

• Praktická stáž

https://www.j1-visa.com/intern.html
https://www.fulbright.cz/educationusa/studentske-brigady-a-praxe/
http://www.alliance-exchange.org/educationusa-internship-info


Plánování je klíčové

24-18
• Kdo jsem? Co chci? Co nabízím? 

18-12
• Vyberu školy, naplánuji finance, požádám o stipendia

• Připravím se na přijímací testy a složím je

12-9
• Připravím přihlášky na školy, odevzdám do uzávěrky

• Požádám o finanční podporu na školách



Problémem je financování

• Vysoké školné a životní náklady

• Nutnost finančního plánování

• Existence a dostupnost finanční pomoci

• Konkurence a podmínky získání podpory



Možné zdroje financování

• Vlastní 

• Školní stipendia a odborná práce 
(assistentship)

• Soukromé nadace

• Vládní stipendijní program



Proč s Fulbrightem?

Prestiž 

Štědrost

Flexibilita

Profesionalita



Nabídka stipendií

Pro studenty – před ukončením PhD.
• Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia
• Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie)
Pro vědce a přednášející
• Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášejících
• Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská 

kategorie)
• Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře
• Instituty amerických studií
Pro zástupce neziskových organizací
• Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor



Základní předpoklady/omezení

• České občanství

• Trvalý pobyt v ČR

• Dobrá znalost angličtiny

• Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé 
zkušenosti z USA



Studentské stipendium

• Pro (post)graduální studium a výzkum (po ukončení 
bakalářského studia)

• Stipendium na jeden školní rok – 9 měsíců - s možností 
studia programů Master's, Ph.D. či „non-degree” nebo 
samostatného výzkumu jako „visiting research student“

• Školné do výše 15 000 USD
• Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění
• Termín odevzdání přihlášek 1. září pro pobyt v 

následujícím akademickém roce – tedy 1.9.2018 na rok 
2019-20.



Požadavky

• Dokončený bakalářský program
• Přihláška  včetně motivačních esejů (Personal

Statement, Study Objectives)
• 3 doporučující dopisy (akademické)
• TOEFL (zkoušky je nutné skládat včas)
• GRE (studijní) / pozvání (výzkumné)
• CV
• Uzávěrka 1. září 
• Výběrová řízení do konce září



Výběry

• Rozhoduje kvalita studenta a jeho 
přihlášky

• Akademické i osobnostní předpoklady

• Cíle a motivace

• Přednost mají uchazeči bez 
dlouhodobé akademické zkušenosti z 
USA

• Okolo 6 studentů / přibližně 20 
přihlášek



Jak se mají

Kromě výzkumu občas zajdu na přednášky a to zdaleka nejen 
ze svého oboru a zdaleka nejen na domácí univerzitě – skvělé 
přednášky organizuje třeba sanfranciská veřejná knihovna. 
Kromě konkrétního a přesně zacíleného výzkumu je to skvělá 
příležitost zjistit, jak se obor i vůbec vysokoškolské vzdělávání 
provozuje jinde. A je to v mnoha ohledech opravdu sakra 
rozdíl. Snažím se sledovat místní kulturu – výstavy, nové 
knihy…L. Zikmund –stipendista



Postřehy

• „Po měsíci pobytu si připadám celkově aklimatizován…mohu radostně 
konstatovat, že jsem ze stáže v USA nadšený a jsem za ni velmi vděčný. 
Místní univerzitní campus, který má podobu rozlehlého městského parku, 
mě nadchl, neboť je to živoucí, internacionální, inspirativní a stimulující 
prostředí. Především oceňuji, že si tady zbytečně nebudují žádné bariéry 
mezi humanitními a inženýrskými obory ani mezi vzděláváním, výzkumem 
a praxí tak, jak je to obvyklé v ČR.“ Jakub Macek, F-Masaryk 16/17

• „Jinak vše probíhá dobře, mám ubytování, konto u Chase, americké číslo, 
dokonce i půjčené kolo, tak už se jen v klidu pustit do práce.“ Petra 
Surynková , F. scholar 17/18



Fulbright-Masarykovo stipendium
• Pro uchazeče z univerzitních či vědeckovýzkumných pracovišť

(včetně aplikovaného výzkumu) ve třech kategoriích:
- juniorská: před dosažením Ph.D.
- postdoktorská: s Ph.D. maximálně před 5 lety
- seniorská: s Ph.D. před více než 5 lety

• Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství)
• 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění)
Předpoklady:
• Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce
• Aktivita mimo vlastní obor (v akademickém životě instituce, v 

místní komunitě, neziskovém sektoru apod.)



Fulbright-Masarykovo stipendium 
(pokr.)

• Online přihláška
• Kvalitní výzkumný projekt (odborná oponentura)
• CV (včetně přehledu publikací)
• Pozvání instituce v USA
• Tři doporučující dopisy (online)
• Termín odevzdání přihlášek 

1. listopadu pro pobyt v následujícím akademickém 
roce

• Výběrové řízení



Instituty amerických studií
• Pro uchazeče z univerzitních pracovišť zabývajících se ve své 

výuce či výzkumu amerikanistikou

• Několik tematicky odlišných šestitýdenních pobytů
zaměřených na prohloubení znalostí o USA (jeden v zimě, 
většina v létě) –

• Study of the U.S. for Secondary School Educators
• U.S. Culture and Society
• American Politics and Political Thought
• Contemporary American Literature
• U.S. Foreign Policy
• Journalism and Media
• Religious Pluralism in the United States
• US National Security

• Termín odevzdání přihlášek každoročně vyhlašován

http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#secondary
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#culture
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#american
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#contemporary
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#foreign
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#journalism
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#religious


Stipendium 
pro vědce a přednášející

• Pro akademické pracovníky vysokých škol a 
výzkumných pracovišť k řešení vlastního výzkumného 
projektu či k výuce na americké univerzitě

• Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství)

• 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní 
pojištění)

Předpoklady:

• Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce  

• Dosažený titul Ph.D. (nebo ekvivalent)



Stipendium 
pro vědce a přednášející – pokr.

• Online přihláška
• Velmi kvalitní výzkumný projekt (odborná 

oponentura)
• CV (včetně přehledu publikací)
• Pozvání instituce v USA
• Tři doporučující dopisy (online)
• Termín odevzdání přihlášek 1. listopadu pro pobyt v 

následujícím akademickém roce
• Výběrové řízení



Krátkodobé hostování amerických 
stipendistů - dny

• Možnost pozvat na univerzitní pracoviště 
americké stipendisty Fulbrightova programu 
přednášející v daném roce v ČR či jiné 
evropské zemi – seznam na stránkách 
Fulbrightovy komise

• Úhrada ubytování zvoucí stranou, komise 
hradí cestovní náklady



Krátkodobé hostování 
specialistů z USA

• Krátkodobé hostování (2 až 6 týdnů)  amerického odborníka, 
vyžádaného univerzitním pracovištěm v ČR

• Přihláška on-line na worldlearning.org 

• termín uzávěrky - 1.říjen pro nadcházející kalendářní rok (letní semestr 
a zimní semestr následujícího akademického roku)

• Zvoucí instituce hradí ubytování, stravování a cestovné v hostitelské 
zemi

• Databáze specialistů Roster 

• 5 specialistů na 1 rok

worldlearning.org


Poradenské centrum

EducationUSA network

Konzultace s poradcem

Výpůjčky materiálů

Prezentace o studiu v USA

http://www.fulbright.cz/akce - aktuální 
nabídka seminářů

http://www.fulbright.cz/akce


Kontaktujte nás

Komise J. W. Fulbrighta
Karmelitská 17
118 00 Praha 1

Tel. 222 729 987, 222 718 152
E-mail: semancova@fulbright.cz

kloubova@fulbright.cz

Web: www.fulbright.cz



Přihlašte se 


