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Fulbrightův program
Rozhovor Jiřího Kohoutka s Andreou Semancovou
Můžete nám na úvod říci, co je Fulbrightův program a jak vznikl?

Fulbrightův program patří mezi nejprestižnější světové vládní stipen-
dijní programy. Byl založen v roce 1946 na základě zákona navrženého 
arkansaským senátorem Jamesem Williamem Fulbrightem, po kterém 
byl také pojmenován. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc “Fulbrigh- 
terů”. Ročně se ve 155 zemích rozděluje přibližně 8 tisíc stipendií.  
Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete nositele 
Nobelových cen, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, vel-
vyslance a umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory  
a vědce. 

A jak to funguje u nás v České republice?

V Československu byla činnost Fulbrightova programu zahájena již na 
konci sedmdesátých let. Naši občané se ovšem mohli tohoto jedinečného 
programu plně zúčastnit až po roce 1989. V roce 1991 byla podepsána me-
zivládní dohoda mezi vládami Československa a Spojených států americ-
kých o zřízení Komise J. W. Fulbrighta s cílem podporovat prostřednictvím 
stipendijních programů, poradenských a informačních služeb vzájemné 
porozumění na základě vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Do-
hoda platná v současné době byla podepsána a ratifikována v roce 2002.
Na financování stipendijních programů a práce Komise se spolupodílí 
obě vlády. Komisi řídí její správní rada, pět českých členů jmenuje mi- 
nistr školství ČR, pět amerických členů velvyslanec USA. Členové správní  
rady se kromě strategických rozhodnutí podílejí i na výběru stipendistů  
programu.
Hlavní náplní práce Komise je administrace vládních stipendií, případně 
dalších stipendijních programů pro studium, výzkum a výuku českých 
občanů v USA a amerických občanů v ČR. Správa programů zahrnuje jak 
aktivity spojené s výběrovým řízením, tak s pobytem stipendistů. V le-
tech 1992–2016 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 
900 českých občanů a bezmála 760 občanů USA. V současné době pod-
poru získává téměř 40 českých a okolo 40 amerických stipendistů ročně.
Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského cen-
tra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA poskytuje všem 
zájemcům bezplatně komplexní informace o možnostech studia v USA 
a bezplatné poradenství. 

Jaká stipendia nabízíte?

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou 
a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, 
provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkum-
ným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. 
Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci přesně a pevně defi-
novaných programů a podle stanovených postupů. O stipendia se uchá-
zí jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské  
akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené 
soutěži.
Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdra-
votní pojištění, případně i některé další náklady (školné, či jeho část, 

nákup knih apod.). Stipendisté do USA cestují na vízum J-1 pro kulturní  
a vzdělávací výměny. K tomuto vízu se v případě vládou sponzorovaného  
programu, což je i případ Fulbrightových stipendií, vztahuje podmínka 
následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

Jaké obory a žadatele podporujete?

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech –  
humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA, LLM 
a klinické medicíny. Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií 
i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané 
problematiky. 

Co pro získání stipendií musí zájemce udělat?

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv 
z našich programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice  
a velmi dobrá znalost angličtiny. Pokud nesplňujete předpoklady ani 
pro jeden z našich programů nebo vám nevyhovují podmínky stipendií, 
můžete se obrátit na naše poradenské centrum, kde se pokusíme pomo-
ci vám najít jiné zdroje.
Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče 
a jeho projektu. Ve všech programech (při srovnatelných kvalitách pro-
jektu) bude dána přednost těm uchazečům, kteří ještě neměli možnost 
dlouhodobě pobývat v USA. Důležitým aspektem je i diverzita vybra-
ných kandidátů. 

Co byste případným uchazečům doporučila?

Přestože se postup může někomu zdát zdlouhavý či složitý, určitě to 
stojí za to. Pobyt na americké akademické instituci je rozhodně přínos-
ný, a to nejen po stránce profesionální, ale setkáte se s jinou kulturou, 
rozdílným přístupem k výuce a vzdělávání, potkáte mnoho zajímavých 
lidí. S žádostí také rádi pomůžeme, je možné s námi záměr konzultovat,  
máme přípravné materiály na testy, poradíme s výběrem škol a podob-
ně. Stipendium hradí všechny náklady spojené s pobytem a po skonče-
ní stipendia je navíc možné v USA ještě 30 dnů zůstat a cestovat po  
USA. Často nám absolventi říkají, že se jednalo o nezapomenutelnou  
část jejich života a života členů jejich rodiny, která do USA jezdí se 
stipendisty.
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