
 

 

Tisková zpráva (Please scroll down for press release in English) 

 

Bakala Foundation znovu podpoří talentované studenty. Odstartoval osmý ročník 

programu Scholarship 

 

Praha 11. ledna 2017: Bakala Foundation dnes odstartovala další ročník atraktivního 

stipendijního programu Scholarship. Několika miliony korun podpoří nejtalentovanější studenty 

s ambicí absolvovat bakalářský či magisterský program na některé z prestižních zahraničních 

univerzit. Možnost získat finanční podporu na studium v zahraničí se studentům ze středních a 

vysokých škol otevřela již poosmé. Ti nejlepší z žadatelů v září získají stipendium, jehož výše 

závisí na zvolené škole a individuálních finančních možnostech. Při splnění všech podmínek 

nadace stipendistům garantuje podporu po celou dobu studijního programu, na který ji získali.   

 

Spolu s podáním přihlášky musí každý z žadatelů zpracovat esej v anglickém jazyce na jedno ze 

tří stanovených témat. V rámci prvního tématu se studenti mohou zamyslet nad tím, co považují 

za nejvíc fascinující pokrok ve svém oboru zájmu za posledních 100 let. Druhou volbou je 

zamyšlení nad otázkou, zda může jednotlivec přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Třetí 

možností je reflexe na téma právo na život a na smrt a kde jsou hranice medicíny.   

 

Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím formuláře na 

webových stránkách nadace, kde jsou zveřejněna i letošní témata esejí. Přihlášky je možné 

podávat do 15. května 2017.  

     

Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota 

všechny přihlášky a nejlepší uchazeče pak pozve na osobní pohovory, které se budou konat 

v září 2017. Z těch pak vybere budoucí stipendisty. O program Scholarship je mezi studenty 

velký zájem, například v loňském ročníku se přihlásilo 213 uchazečů, z nichž 22 postoupilo 

k pohovorům před hodnotící komisi odborníků. Nejlepších 13 studentů pak získalo stipendium.  

 

Nadace Bakala Foundation 

Bakala Foundation již osmým rokem nabízí prostřednictvím programu Scholarship finanční 

podporu českým studentům, kteří mají vynikající výsledky a v jejichž vlastních silách není si 

studium financovat. Uchazečům musí být méně než 33 let. Student, který se rozhodne studovat 
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v zahraničí, musí zpravidla kromě složení přijímací zkoušky dodat škole i informace o tom, 

z jakých zdrojů plánuje své studium hradit. Roční školné na nejdražších univerzitách se blíží 

hranici milionu korun (45-50 tis. USD). K této ceně je nutné připočíst náklady spojené s pobytem 

a studiem.  

 

Díky manželům Bakalovým můžete potkat české studenty na osmnácti amerických univerzitách, 

jedenácti britských, dvou francouzských, dvou německých, jedné nizozemské a jedné 

novozélandské univerzitě. Nadace v rámci programu Scholarship podpořila v posledních 8 

letech již 113 českých studentů. V tomto akademickém roce má finanční příspěvek od Bakala 

Foundation 47 studentů - 13 nových, kteří získali stipendium poprvé, a 34 pokračujících ve 

studiích z minulých let. 

 

Z dlouhodobých statistik programu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech 

krajů ČR. Nejvíce z nich má zájem studovat sociální vědy a humanitní obory – 35 respektive 25 

%. Přibližně pětina chce získat titul v aplikovaných vědách a každý desátý žadatel chce studovat 

na uměleckých školách. V posledních letech je patrný narůstající zájem zejména o studium ve 

Velké Británii. O stipendium do Británie loni žádalo 123 studentů; stabilně velký zájem je také o 

univerzity patřící do tzv. Břečťanové ligy (Ivy League). Zájemce o studium máme však i na 

dalších elitních univerzitách mj. v Nizozemsku, Německu, Skandinávii na Novém Zélandě nebo 

v Austrálii. Více o programu najdete na www.bakalafoundation.org. 

  

Pro více informací kontaktujte, prosím, Marii Wichterlovou: wichterlova@bakalafoundation.org, 

tel: 601 593 949 
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Press release  

 

The Bakala Foundation encourages talented students once again. The eighth annual 

Scholarship program has just started. 

 

Prague 11th January 2017: Today saw the Bakala Foundation kick off another year of attractive 

Scholarship programmes. Several million crowns will encourage the most talented students with 

an ambition to graduate in a Bachelor's or Master's programme at prestigious foreign 

universities. This opportunity to obtain financial support for study abroad is provided to students 

from secondary schools and universities for the eighth time. The best applicants will receive a 

scholarship in September. Its amount depends on the selected universities and individual 

financial specifications. If the scholars meet all of the conditions, the Foundation guarantees 

support throughout the programme of study for which the scholarship was obtained.   

 

Along with filing the application, each applicant is required to write an essay in English on one of 

three topics specified by the Foundation. In the context of the first topic, students can reflect on 

what they consider the most fascinating progress in their field of interest over the past 100 years. 

The second should ponder the question of whether an individual can contribute to sustainable 

development, and the third a reflection on the topic of the right to life and to death and where are 

the boundaries of medicine today.   

 

Students who are interested in our scholarship can only apply to the programme electronically, 

via the web form on the Foundation website, where they will also find this year's essay topics. 

Applications may be submitted until 15th May 2017.  

     

Future Scholars are selected in two rounds. In the first round, the jury will assess all applications 

and invite the best applicants for personal interviews, which will be held in September 2017. 

From these will be selected the future scholars. The Scholarship Programme is very popular 

among students. Last year, we received 213 applications from which we selected 22 students for 

interviews with a commission of experts. The scholarship was granted to 13 of them.  

 

The Bakala Foundation 

For the eigth year The Bakala Foundation offers financial support through Scholarship to Czech 
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students who have excellent results and cannot finance their further studies. Candidates must 

be less than 33 years old. In general, students who decide to study abroad have to pass the 

entrance exam and provide the given university with information about financial resources and 

their method of funding the studies. Annual tuition at the most expensive universities is close to 

one million crowns (45-50 thousand USD). This price does not include the costs associated with 

the stay and study.  

 

Thanks to Michaela and Zdeněk Bakala, you can encounter Czech students at eighteen 

American, eleven British, two French, two German, one Dutch and one New Zealand 

universities. Under the Scholarship programme, the Foundation has already supported 113 

Czech students in the last 8 years. In this academic year, a financial contribution from the 

Bakala Foundation has been granted to 47 students - 13 new, who obtained a scholarship for 

the first time, and 34 who continue their studies from previous years. 

 

As for the long-term statistics, the programme shows that scholarships are granted to young 

talented people from all regions of the Czech Republic. Most of them have an interest in 

studying social sciences and humanities – 35, representing 25%. Approximately one-fifth of 

them want to get a degree in applied sciences and every tenth applicant wishes to study at art 

schools. In recent years, there has been an increasing interest in studying in the UK in particular. 

Last year, 123 students applied for a scholarship in the United Kingdom; students also continue 

to show great interest in studying Ivy League universities. However, we also have students 

interested studying at other elite universities in, among others, the Netherlands, Germany, 

Scandinavia, New Zealand and Australia. For more information about the programme, please 

visit www.bakalafoundation.org. 

  

For more information, please contact Marie Wichterlová: wichterlova@bakalafoundation.org, 

phone: +420 601 593 949 

 

http://www.bakalafoundation.org/
mailto:wichterlova@bakalafoundation.org

