
 

Komise J. Williama Fulbrighta v České republice 

25 let akademických pobytů 

V uplynulých 25 letech vyslala česká Komise J. Williama Fulbrighta 859 českých studentů, vědců, přednášejících a 

dalších stipendistů do USA, současně do České republiky přijelo 708 amerických stipendistů. Následují detailní 
informace o jednotlivých programech, jejich financování a počtu absolventů v letech 1992/93 až 2016/2017. 

Základní programy 

Fulbrightův stipendijní program pro české a americké studenty  

Program je určen studentům, kteří již dokončili alespoň bakalářské studium. Uchazečům nabízí možnost studia 
nebo výzkumu na univerzitě nebo jiném vědeckém pracovišti. Cílem může být buď absolvování celého studijního 
programu, jeho části nebo samostatný vědecký projekt. Stipendium se poskytuje po dobu jednoho akademického 
roku (9 až 10 měsíců). Program je financován oběma vládami, od roku 2000 je pro české studenty usilující o 
výzkumný pobyt v USA otevřeno i Fulbright-Masarykovo stipendium, viz níže. 

225 amerických studentů (včetně 85 asistentů ve výuce angličtiny) a 242 českých studentů 
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Američtí studenti podle oborů (bez asistentů ve výuce angličtiny) 

 

 

Fulbrightův program pro české a americké vědce a přednášející 

Vědci a přednášející mohou podávat přihlášky ve třech kategoriích: výzkum, přednášení nebo kombinace výzkumu 
a přednášek. Délka pobytu je od tří do deseti měsíců. Pro české vědce je hostitelským pracovištěm americká 
univerzita nebo jiné výzkumné pracoviště v USA. Američtí uchazeči působí na českých univerzitách a ústavech AV 
ČR. Program je financován oběma vládami. Program pro české vědce je od roku 2000 doplněn Fulbright-

Masarykovým stipendiem, viz níže. 

290 amerických vědců a přednášejících - 185 českých vědců a přednášejících 

Čeští vědci a přednášející podle oborů 
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Američtí vědci podle oborů

 

 

Program Fulbright Scholar-In-Residence 

Program Fulbright Scholar-in-Residence (S-I-R) přispívá k internacionalizaci amerických vysokých škol stipendijní 
podporou zahraničních přednášejících. Program je plně financován americkou vládou. 

14 českých absolventů 

Další programy 

Stipendium Hubert H. Humphrey (1992 - 2013) 

Administraci tohoto programu Komise převzala od velvyslanectví USA v roce 1992. Vzhledem k vývoji České 
republiky byl tento program, určený primárně pro rozvojové země, v roce 2013 ukončen. Specifickým rysem 
programu byla kombinace studia na americké univerzitě s praxí v organizaci obdobné, ze které stipendista 
pocházel. Program byl určen především pro pracovníky ve státní správě, některých oborech zdravotnictví 
(především v oblasti drogové prevence) a neziskovém sektoru. Program byl plně financován americkou vládou. 

40 (27 od roku 1992) českých absolventů 
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Program pro studenty ze střední a východní Evropy - Central and Eastern European Graduate Fellowship 1994 

(později přejmenováno na Ron Brown Fellowship) 

Tento jednorázový program byl navržen jako speciální pomoc zemím střední a východní Evropy. Účastníci mohli 
studovat na amerických univerzitách celý navazující magisterský program v oborech, které pomáhaly jejich zemím 
v transformaci k tržním a demokratickým principům. Program byl plně financován americkou vládou. 

10 českých absolventů v oborech vzdělávání, žurnalistika, veřejná politika, právo, ekonomie 

Fulbrightův program výměny středoškolských učitelů 1992-2013 

V rámci jednoho školního roku si český a americký učitel vyměnili svoje učební úvazky. V mnoha případech došlo i 
k přímé výměně ubytování a přestěhování celých rodin. Většina účastníků byli učitelé angličtiny (nebo v případě 
amerických učitelů English as a Second Language), někteří učili v česko-anglických programech českých středních 
škol jiné předměty. Program byl financován americkou vládou, která jej v roce 2013 pro ČR ukončila. 

66 párů účastníků  

Fulbrightův program výměny vedoucích pracovníků ve školství 2003- 2008 

Program umožňoval výměnu ředitelů českých středních škol a jejich amerických protějšků. Po dobu šesti týdnů 
pobýval americký účastník v České republice a seznamoval se s českým školským systémem, český účastník na 
oplátku po dobu šesti týdnů sledoval v USA práci amerického ředitele školy. Program byl financován převážně 
americkou vládou a byl v roce 2008 ukončen z americké strany.  

16 párů účastníků 

Fulbrightův program krátkodobého hostování amerických specialistů (od roku 2001) 

Tento program nabízí českým vysokým školám a dalším institucím (knihovny, neziskovky) možnost pozvat 
amerického odborníka na dobu 2 až 6 týdnů k přednáškám, konzultacím a přípravě společných programů. 
Program je financován převážně americkou vládou, hostitelské instituce se na financování podílejí menším dílem.  

85 amerických účastníků 
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Fulbrightův program asistentů ve výuce – od roku 2005 

Z amerického studentského programu vznikl Fulbrightův program asistentů ve výuce angličtiny, který přispívá ke 

zkvalitnění výuky anglického jazyka na českých středních školách. Asistenti pomáhají během svého ročního pobytu 
pedagogům s hodinami anglického jazyka. Účastní se také mimoškolních aktivit, případně je i sami organizují, 
například čtenářský, filmový či divadelní klub. Tento program je financován oběma vládami. Zásadní nárůst 
programu nastane v roce 2016/2017 a dále, kdy významnou měrou přispívá Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. Z původního počtu 2 asistentů program postupně narůstal na 10. V roce 2016/2017 již bude 
asistentů 20 a v následujících letech pak každý rok 30. 

 

 

85 amerických asistentů ve výuce (2005/6-20016/7) 

Program Fulbright New Century Scholar 2007 

Pilotní program umožňoval setkání vědců z mnoha zemí, kteří se zaměřují na budoucnost vyššího školství. 
Program byl nabídnut jednou a byl plně hrazen americkou vládou. 

1 absolvent 
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Fulbright-Masarykův program od roku 2000 

Tento program nabízí českým výzkumníkům příležitost pracovat na svých výzkumných projektech na amerických 
univerzitách. Stipendisté jsou vybíráni ve třech kategoriích (junior - před ukončením PhD, post-doktorské a 

seniorské). Stipendisté následně stráví 3-10 měsíců na americké univerzitě, kterou si sami vyberou dle charakteru 
projektu. Program klade důraz jak na akademickou excelenci uchazečů, tak na aktivní účast žadatele v  občanském 
nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit. 

195 absolventů Fulbright-Masarykova programu  
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Fulbright Masarykův program pro vedoucí pracovníky neziskového sektoru od roku 2007 

Fulbrightova komise otevřela tento program z důvodu potřeby dalšího zkvalitnění a profesionalizace neziskových 
organizací v České republice a využila k tomu kvalitu a zkušenost amerického neziskového sektoru. Vedoucí 
pracovníci neziskovek mohou v USA pracovat na projektech buď v neziskových organizacích podobného zaměření, 
nebo si znalosti zdokonalovat na univerzitách. Obvykle stipendisté tráví v USA 3 měsíce (někdy až 5). Finance 
poskytuje Velvyslanectví USA v Praze (dříve tento program spolufinancoval CEE Fund). 

30 absolventů Fulbright Masarykova programu pro vedoucí pracovníky z neziskového sektoru 

Fulbrightovo stipendium v oblasti vědy a techniky 2006-2009 

Z podnětu USA se pro zájemce ze STEM oborů otevřela soutěž na celé PhD studium na prestižních amerických 
univerzitách. Financování bylo zajištěno na celé studium a výběrové řízení bylo velmi kompetitivní. Výběrové 
řízení provádělo Ministerstvo zahraničních věcí USA a uspět v celosvětové konkurenci byla prestižní záležitost. 
Nicméně, z pohledu dodržování pravidla dvouletého pobytu doma po návratu tento program zaostal za ostatními. 
Ze tří českých absolventů se do ČR vrátil pouze jeden, zbylí dva v USA zůstávají přes 2 letou podmínku návratu do 

ČR po ukončení studia. 

3 absolventi v oborech matematika, fyzika a výpočetní technika 

Fulbrightovy letní instituty amerických studií od roku 1999 

Čeští akademičtí pracovníci se mohou ucházet o účast na letních institutech každoročně v několika oborech. První 
kolo výběrů organizuje Fulbrightova komise, která na každý z institutů může nominovat jednoho kandidáta. 

Finální výběr pak probíhá v USA, kde Ministerstvo zahraničních věcí vybere konečné účastníky programů ze 
zájemců z celého světa. Nominace českých akademiků bývají tradičně úspěšné, obzvláště pak v některých 
oborech. Dále již čtvrtým rokem vysíláme do USA mladé studenty ze znevýhodněného prostředí k účasti na letních 
školách na téma sociální podnikání či životní prostředí. 

63 absolventů letních škol 
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Cestovní stipendia 1995 – 2004 

Některé z našich programů, které jsme zavedli, měly opodstatnění zejména v určitém časovém období. To je 
případ cestovních grantů, které Komise nabízela v letech, kdy rozpočet umožňoval taková stipendia poskytovat a 

kdy náklady na cestu mohly významně ovlivnit rozhodování stipendisty o pobytu na americké univerzitě. 
V současné době už mohou studenti většinou žádat o financování svou domovskou univerzitu (v rámci tzv. free 
movers programů), výzkumní pracovníci pak využívají na mezinárodní cesty granty. 

209 cestovních stipendií 

Fulbright/APSA Congressional Fellowship Program 2004 

Toto stipendium bylo nabízeno společně s American Political Science Association a spojovalo výzkum na americké 
univerzitě se stáží v Kongresu Spojených států amerických. Stipendium bylo v jednotlivých letech určeno 
kandidátům z různých zemí, Česká republika mohla svého kandidáta nominovat v roce 2004. 

1 český absolvent 

Proshek-Fulbrightovo stipendia 1998 

Společně s Charles E. Proshek Foundation začala Fulbrightova komise v ČR nabízet toto stipendium v roce 1998. 

Program je určen lékařům a umožňuje jim strávit několik měsíců na University of Minnesota, Medical School, kde 

se mohou věnovat svému výzkumu společně s americkými kolegy. V posledních letech je stipendium vypisováno 
v případě dostatku financí, zatím obvykle každý druhý rok. 

27 českých absolventů 

Fulbright- Schumanův program od roku 2010 

Fulbright-Schumanovo stipendium, které spravuje Fulbrightova komise v Belgii je spolufinancováno Ministerstvem 

zahraničních věcí USA a Evropskou unií. Stipendium je určeno pro občany USA a Evropské unie na studium, 

výzkum a přednáškovou činnost témat vztahů mezi USA a EU, politiky EU a jejích institucí. 

4 čeští absolventi 

Fulbright Distinguished Chair Program 

Fulbrightova komise v České republice iniciovala dohody s několika českými univerzitami, které vyústily ve 
spolufinancování tohoto programu. Tento program nabízí amerických vědcům velmi prestižní stipendia  

Masarykova univerzita (Fakulta sociálních věd) 2009 – 7 stipendistů 

Univerzita Karlova (Fakulta matematiky a fyziky) 2013 – 3 stipendisté 

České vysoké učení technické (Fakulta elektrotechnická) 2013 – 1 stipendista 

Univerzita Palackého (Filozofická fakulta) 2014 – 1 stipendista 

 


