
Studentský dotazník pro učitele 
- opora pro doporučující dopis

Brag sheet (seznam úspěchů) nabízí pomoc vašemu učiteli (učitelům) napsat doporučující dopis -
důležitou součást vaší přihlášky na americkou vysokou školu. V dokumentu můžete svého
vyučujícího informovat o tom, jaké aktivity děláte mimo školu a jaké máte další zájmy. Vyplněný 
 formulář nabídněte učiteli, kterého požádáte o doporučující dopis. Mějte na paměti, že čím
konkrétnější podrobnosti a příklady uvedete, tím snáze se dopis vašemu učiteli bude psát.   

Vážený pane učiteli / Vážená paní učitelko,

mnohokrát Vám děkuji, že jste souhlasil/a s napsáním doporučujícího dopisu k mé přihlášce
na americkou vysokou školu. Pevně věřím, že informace v tomto formuláři Vám při psaní
dopisu pomohou. 

S pozdravem,

Vaše jméno
Váš podpis
místo a datum

Brag sheet: 
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    advisor@fulbright.cz                                                                                   @educationusaczech

Nezapomeňte si udělat čas a poděkovat svému učiteli! Níže najdete navrhované
poděkování.

TIP PRO UČITELE: Využijte sekci Doporučující dopisy na fulbright.cz/poradenske-
centrum/prijimaci-rizeni/ na našem webu.



Jméno studenta:

Telefonní číslo:

Email:

    advisor@fulbright.cz                                                                                  @educationusaczech
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Uveďte názvy předmětů, které jste absolvovali s osloveným učitelem. 
Uveďte i ročník a další důležité informace (název seminární práce, známky, příp. slovní hodnocení, účast ve
školní soutěži, nebo jiná ocenění).

Uveďte tři přídavná jména, která vás charakterizují.

Vysvětlete, proč jste zvolili právě tohoto učitele s prosbou o doporučující dopis.

Popište hodinu nebo projekt ve škole, které vás zaujaly a uveďte důvody.



    advisor@fulbright.cz                                                                                  @educationusaczech
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Popište školní projekt, do kterého jste se zapojili a máte z něj dobrý pocit.

Je něco, co o vás váš učitel možná neví?

Níže je uveden seznam charakteristik, které americké vysoké školy berou v úvahu při hodnocení
studentské přihlášky. Vyberte jednu nebo dvě z nich a uveďte příklady situací, kdy se ve škole tyto vaše
charakteristiky projevily. 
Školní úspěchy, kritické myšlení, kvalita psaní, kreativní a originální myšlení, produktivní diskuse ve třídě,
respekt, pracovní návyky, vyspělost, motivovanost, schopnost vést ostatní, čestnost, schopnost vypořádat se
s neúspěchem/s problémem, ohleduplnost a empatie vůči okolí, sebevědomí, vlastní iniciativa a nezávislost.

Další informace.
Zde můžete uvést doplňující informace nebo popsat, jaká máte očekávání, jak moc si věříte, atp.

Jsme rádi, že jste si na tento formulář našli čas. 

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit na advisor@fulbright.cz.
Poradenské centrum EducationUSA Fulbrightovy komise


