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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 
2011 – 20. výročí 

 



Přehled stipendií 

Pro studenty 
• Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia 
• Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a 

techniky 
• Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie) 
Pro vědce a přednášející 
• Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášející 
• Fulbright-Masarykovo stipendium (seniorská kategorie) 
• Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře 
• Instituty amerických studií 



Přehled stipendií (pokr.) 

Pro pracovníky s praxí 
• Stipendijní program Huberta Humphreyho 
Pro zástupce neziskových organizací 
• Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový 

sektor 
Pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ 
• Fulbrightovo stipendium pro výměnu učitelů ZŠ, 

SŠ a VOŠ 



Základní předpoklady/omezení 

• České občanství 
 

• Trvalý pobyt v ČR 
 

• Dobrá znalost angličtiny 
 

• Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti 
z USA 

 

 



Prioritní obory 

• Přihlášky do jednotlivých programů možno 
podávat ve všech oborech (s výjimkou MBA a 
klinické medicíny).  

• Vítány jsou přihlášky zaměřující se na 
multikulturní či mezioborové aspekty dané 
problematiky a přihlášky v oboru amerických 
studií . 

• Základním kritériem výběru pro všechny 
programy je kvalita uchazeče a jeho projektu.  

 

 



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. října pro pobyt v 

následujícím akademickém roce 



Fulbright-Masarykovo stipendium 
(juniorská i seniorská kategorie) 

• Pro uchazeče z univerzitních či vědeckovýzkumných 
pracovišť (včetně aplikovaného výzkumu) ve dvou 
kategoriích: 

 - pro mladé vědecké pracovníky před dosažením Ph.D. 
 - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. 
• 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. prosince pro pobyt v následujícím 
akademickém roce 



 
Proshek-Fulbrightovo stipendium pro 

lékaře 

 • Pro lékaře a vědce ve všech oborech medicíny a na medicínu 
navazujících oborech, ve dvou kategoriích: 

 - pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním 
osvědčení o zdravotnické způsobilosti nebo 2. atestace 

 - pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické 
způsobilosti nebo s titulem Ph.D.  

• Všechny medicínské obory (nikoliv však klinický výcvik)  

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

• Hostitelské pracoviště v USA: Lékařská fakulta University of 
Minnesota 

Předpoklady: 

• Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce 
 



 
Proshek-Fulbrightovo stipendium pro 

lékaře 

 • Online přihláška 

• Kvalitní výzkumný projekt (odborná oponentura) 

• CV (včetně přehledu publikací) 

• Na webové stránce UMMS zjistit nejvhodnější pracoviště či 
odborníka, u nějž by stipendista působil (pozvání není nutné) 

• Tři doporučující dopisy (online) 

• Termín odevzdání přihlášek  
1. února pro pobyt v následujícím akademickém roce 
 



Study of the United States Institutes 

• Pro uchazeče z univerzitních pracovišť 
zabývajících se ve své výuce či výzkumu 
amerikanistikou 

• Letní nebo zimní instituty v délce šesti týdnů 
zaměřené na prohloubení znalostí o USA  

• Termín odevzdání přihlášek každoročně 
vyhlašován 

• Nominace českou stranou, finální výběr 
americkým partnerem 



Američtí stipendisté přednášející na 
českých univerzitách 

• 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 cestu 

 

 



Krátkodobé hostování specialistů z 
USA 

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

• Obory: americká studia, antropologie/archeologie, biologie, 
ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, 
matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana 
zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikové řízení, 
politologie, právo, sociální práce, sociologie, technické vědy, výuka 
angličtiny/aplikovaná lingvistika, zemědělství, žurnalistika a 
komunikace 

• Formulář „Fulbright Specialist Request Form“ na webové stránce 
Fulbrightovy komise, možno podávat průběžně 

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

• Databáze specialistů 
 
 



Studentské stipendium 

• Pro (post)graduální studium a výzkum 
• Stipendium na jeden školní rok  
• Hodnost Master's, Ph.D. nebo „non-degree” 

(visiting research student) 
• Školné do 15 000 USD  
• Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění 
• Předběžné kontakty s americkými univerzitami 

možné nebo i nutné 

 



Studentské stipendium - předpoklady 

• Dokončená vysoká škola (minimálně 
bakalářský titul)  

• Výborné studijní výsledky 

• Všechny obory (s výjimkou klinického 
lékařství a MBA) 

 



Studentské stipendium - přihláška 

• Online přihláška 
• Personal Statement, Study Objectives, CV 
• Uvést tři školy 
• U kategorie „Visiting Research“ pozvání 
• Tři doporučující dopisy (rovněž online) 
• Výsledky testů (TOEFL, případně i GRE) 

Možnost získat voucher, tj. poukaz na testy 
• Termín odevzdání přihlášek 1. září  



Stipendium pro doktorské studium 
vědy a techniky 

• Pro doktorské studium v přírodovědných nebo 
technických oborech 

• Stipendium na tři roky  
• Školné, životní náklady, cestovné, zdravotní 

pojištění 
• Dokončená vysoká škola (minimálně bakalářský 

titul)  
• Výborné studijní výsledky 



Přihláška (V&T) 

• Registrace do programu – uzávěrka 25. dubna 

• Online přihláška 

• Personal Statement, Study Objectives, CV 

• Uvést tři školy 

• Tři doporučující dopisy 

• Výsledky testů (TOEFL, GRE) 

 (možnost získat voucher, tj. poukaz na testy) 

• Termín odevzdání přihlášek 1. června 



Poradenské služby 

• Výběr škol 

• Příprava na přijímací zkoušky TOEFL, GRE, 
GMAT 

• Příprava přihlášky 

• Zaměření motivačních a doporučujících 
dopisů 

 

 



Kontaktujte nás 

Komise J. W. Fulbrighta 

Karmelitská 17 

118 00 Praha 1 

 

Tel. 222 729 987, 222 718 152 

E-mail: rambouskova@fulbright.cz 

Web: www.fulbright.cz 

 

 


