
 

 

Tisková zpráva  

 

Nejvíce zájemců o studium v zahraničí míří na anglosaské univerzity  

 

Praha 11. července 2017 – Celkem 206 zájemců o studium na zahraničních univerzitách 

letos požádalo Nadaci The Bakala Foundation o finanční podporu. V polovině srpna 

z nich odborná komise vybere dvacítku finalistů, kteří budou pozváni k závěrečným 

pohovorům. Nové stipendisty komise oznámí koncem září. I v letošním již osmém ročníku 

má nejvíce studentů zájem o studium na univerzitách ve Velké Británii a v USA. 

 

Kvalitní vzdělání je prvním krokem k úspěšné profesní dráze. „Ne každý si může dovolit 

financovat zahraniční studium – náklady na rok studia na nejlepších amerických univerzitách se 

šplhají až k jednomu milionu korun. Finance by podle nás neměly být tím, co mladým 

talentovaným a cílevědomým lidem znemožní splnit si své studijní sny,“ říká Václav Pecha, 

ředitel nadace. 

 

Nejvíce se letos o stipendia ucházejí absolventi gymnázií, zájem o ně však mají také studenti 

z uměleckých, průmyslových a ekonomických škol. Třetina z nich pochází z Prahy. Vedle 

nejpočetnějších žádostí o podporu studia na anglosaských vysokých školách se studenti hlásí i 

na univerzity v  Izraeli, Bosně a Hercegovině či v Kanadě.  

 

Stabilně nejvyšší zájem mají mladí Češi o studium na univerzitách ve Velké Británii a Spojených 

státech amerických. Za osm let trvání programu umožnila Bakala Foundation studovat ve Velké 

Británii 61 mladým lidem. Na nejprestižnějších britských univerzitách v Cambridgi a Oxfordu 

studovalo či studuje 39 stipendistů. V USA si vysokoškolským studiem prošlo 36 stipendistů, 

nejvíce na Columbia University a Dartmouth College, dále na Harvardu a University of 

Pennsylvania. Stipendisté programu Scholarship také absolvovali studium na univerzitách 

v Německu, Francii, Švýcarsku, Holandsku i na Novém Zélandu. Na zahraničních vysokých škol 

studují velmi rozličné obory – od informačních technologií, fyziky a matematiky, přes filosofii, 

právo, medicínu, mezinárodní vztahy až po kosmonautiku či biologii moří a oceánů. 

 

Program Scholarship Bakala Foundation nabízí českým studentům finanční podporu, která jim 

umožní studovat na zahraničních vysokých školách. Do programu se mohou přihlásit zájemci o 



 

 

studium bakalářského nebo magisterského oboru na prestižních zahraničních univerzitách. O 

podporu mohou žádat občané České republiky, případně lidé s trvalým pobytem na území ČR, 

kterým ke dni podání přihlášky ještě nebylo 33 let. Spolu s přihláškou musí studenti odevzdat 

esej v angličtině na předem stanovené téma. Více informací o programu najdete na 

http://www.bakalafoundation.org/vzdelani/scholarship/.  

 

O Nadaci The Bakala Foundation 

Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových. Byla založena v 

roce 2007 s cílem usnadnit přístup ke kvalitnímu vzdělání, posilovat demokratické hodnoty, 

lidská práva a kritické myšlení. Nadaným studentům uděluje stipendia, která jim umožňují 

studovat na nejlepších světových univerzitách. Vedle toho podporuje mladé architekty 

v programu Kaplicky Internship a novináře a nezávislou žurnalistiku v rámci projektu Journey. 

Nadace také provozuje Student Hub – poradenské centrum pro zájemce o studium v zahraničí. 

Manželé Bakalovi jsou partnery The Design Museum v Londýně, které se v roce 2016 přesunulo 

do nových prostor, jejichž součástí je i Bakala Auditorium pro 200 osob. 

 

Pro více informací kontaktujte, prosím, Martinu Pařízkovou: parizkova@bakalafoundation.org, 

tel: 777 771 082 
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