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Přihláška se vyplňuje online na webu Bakala Foundation v anglickém jazyce. 

https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/  

Přihlášku můžete kdykoliv uložit, a vrátit se k vyplňování později. 

Na vyplnění přihlášky si vyhraďte dostatek času a mějte prosím na paměti, že přihláška musí být 

kompletně vyplněná (včetně všech příloh a doporučujících dopisů) do 18. ledna 2022, 23.59 CET.  

Po tomto datu již nebude možné podávat nové přihlášky, nebo dokončovat rozpracované přihlášky. 

 

https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/


 

 

 

Na první stránce odsouhlasíte splnění základních předpokladů pro uchazeče o stipendium a 

zpracování osobních údajů. 

Vložte prosím platnou e-mailovou adresu, která poslouží na registraci Vaší přihlášky – tato adresa bude 

používána na další komunikaci a zasílání informací a přístupu k Vaší rozpracované přihlášce. 

Pak pokračujete pomocí tlačítka SAVE & NEXT ve vyplňování přihlášky (dohromady 13 kroků / 

stránek).  



 

 

Každou ze stránek můžete po vyplnění uložit, a vrátit se na předchozí stránku pomocí tlačítka BACK, 

nebo postoupit na další stránku pomocí tlačítka SAVE & NEXT. 

 

 

Na stránce 2 vyplníte Vaše kontaktní údaje. 



 

 

 

Na stránce 3 vyberete Váš stupeň studia a informace o Vašem studiu, včetně střední školy a 

univerzity. V případě, že je škol víc, použijte prosím tlačítko ADD SCHOOL nebo ADD UNIVERSITY. 

 



 

 

 

Na stránce 4 můžete vyplnit informace o publikacích a aktivitách, včetně odkazů URL. V obou 

kategorií můžete celkem vložit maximálně deset položek, a to pomocí tlačítka ADD PUBLICATION. 

Stránka také slouží pro vložení informací o standardizovaných testech jako např. AP, TOEFL nebo 

SAT, včetně informací o dosaženém výsledku.  



 

 

 

Na stránce 5 můžete vložit své Extracurricular activities a to výběrem z nabídky aktivit v drop down 

menu. Je možné vložit maximálně 6 kategorií, přičemž se doporučuje přidat popis těch 

nejrelevantnějších úspěchů v dané kategorii v délce maximálně 75 slov.  

Další relevantní aktivity (soutěže, kroužky, projekty, sport, hobby) můžete popsat v posledním políčku 

na stránce (rozsah maximálně 150 slov).  

Zde můžete také vkládat URL odkazy na weby, blogy a úložiště v případě, že chcete odkázat na své 

portfolio.  



 

 

 

Na stránce 6 vyberte zvolené téma eseje a vložte Vaší originální esej v délce maximálně 600 slov.  

Témata esejí ročníku 2022 najdete na webu programu Scholarship, a také přímo v přihlášce.  

V případě, že v eseji odkazujete nebo citujete jiné autory, vložte prosím do políčka pod esejí 

bibliografické odkazy. Tyto se nezapočítávají do délky samotné eseje.   

 



 

 

 

Stránka 7 slouží k vyplnění kontaktních údajů osoby / osob, které Vám poskytnou doporučující 

dopis. Můžete zadat kontaktní údaje maximálně dvou doporučitelů (druhého doporučitele můžete přidat 

pomocí tlačítka ADD PROVIDER). 

U Graduate applicants se očekává dodání alespoň jednoho doporučujícího dopisu akademické povahy, 

tj. od profesora / tutora z bakalářského stupně předchozího univerzitního studia. 

Po zadání údajů (prosím zkontrolujte správnost e-mailové adresy) můžete pomocí tlačítka SEND 

REQUEST poslat danému doporučiteli žádost o doporučující dopis. Ze systému se odešle e-mail 

s instrukcemi pro napsání a zaslání doporučujícího dopisu.  

Před odesláním se ujistěte, že daná osoba je ochotna a schopna doporučující dopis pro Vás 

napsat a odeslat do 18.1.2022. Nekompletní nebo pozdě zaslaná doporučení nelze akceptovat jako 

součást Vaší přihlášky.  

Přihláška je platná v případě, že obsahuje alespoň jeden doporučující dopis. Přihláška bez 

doporučujícího dopisu se nepovažuje za kompletní.  



 

 

 

Na stránce 8 – Study expense budget – vyberte univerzitu, vyplňte informace o studijním programu a 

uveďte, jestli se teprve budete hlásit, hlásíte, už jste přijat/a, nebo studujete daný program.  

Pokud danou univerzitu nenajdete v drop down menu, vyberte položku OTHER a název univerzity 

vepište.  

Vyplňte název programu, akademický titul a délku studia (v letech). 

 



 

 

 

V části rozpočtu uveďte odpovídající měnu (podle země) a celkové náklady na školné, ubytování a další 

výdaje za jeden rok studia.  

Levý sloupec slouží pro údaje celkového rozpočtu, zatím co do pravého sloupce patří částky, které 

plánujete žádat od Bakala Foundation.  

Další univerzitu / program můžete přidat pomocí tlačítka ADD UNIVERSITY. 

V případě, že neznáte přesné částky, uveďte prosím co nejpřesnější odhad. 

Očekává se, že každý uchazeč bude počítat s jistou finanční participací rodiny na svém studiu.  

 



 

 

 

Sekce Study plans na stránce 9 by měla obsahovat Vaše zdůvodnění a motivaci ke studiu na 

univerzitě / v oboru, který jste si vybral/a. Zde můžete vysvětlit, jak Vás studium obohatí, a co Vám 

přinese z pohledu Vašeho budoucího akademického (a pracovního) směřování.  

Část Career plans je dobrovolná pro uchazeče o bakalářské studium, a vyžadována pro uchazeče o 

magisterské studium. Zde máte prostor popsat své budoucí kariérní směrování ve spojení s vybraným 

studijním oborem / univerzitou.  



 

 

 

Stránka 10 obsahuje informace o dalších stipendiích a grantech, které jste obdrželi, nebo o které se 

ucházíte / budete ucházet. 

Získání jiného stipendia uchazeče žádným způsobem nezvýhodňuje ve výběrovém procesu – je velice 

časté, že se studenti ucházejí o několik stipendií současně.  

 



 

 

 

Na stránce 11 prosím vyplňte informace o rodičích, resp. zákonných zástupcích dle instrukcí v aplikaci. 

Je potřeba vyplnit údaje ke všem žijícím rodičům nebo zákonným zástupcům, bez ohledu na věk 

uchazeče/ky.  

Dále prosím vyplňte data o příjmech rodiny za poslední 3 zdaňovací období (počítá se čistý příjem) a 

počet sourozenců / vyživovaných dětí.  

 

 

Stránka 12 Vám umožní vložit doplňující informace v délce maximálně 150 slov. 

Z nabídky prosím vyberte způsob, jakým jste se dověděli o programu Scholarship. 



 

 

 

Na poslední stránce uvidíte finální shrnutí všech informací zadaných do přihlášky. Před odesláním 

prosím zkontrolujte údaje a v případě potřeby se vraťte pomocí tlačítka BACK na předchozí stránky. 

 



 

 

Zaškrtnutím políček na konci stránky 13 uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkami výběrového 

řízení programu Scholarship.  

Přihlášku odešlete kliknutím na FINAL SUBMIT. 

 

 

Následně Vám na e-mail bude doručena kopie Vaší odeslané přihlášky, ke které se můžete v případě 

potřeby vracet. 

Po odeslání přihlášky už není možné měnit / vkládat další údaje. 

Ujistěte se prosím, že Váš doporučitel odešle doporučující dopis do 18.1.2022, 23.59 CET. 

 

Informace o výsledku výběrového řízení obdrží každý uchazeč v průběhu dubna 2022. Úspěšní 

uchazeči postupující do druhého kola budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční v červnu 

2022 v Praze. Na základě pohovoru rozhodne odborná porota o přidělení stipendií úspěšným 

uchazečům.  

Děkujeme za Váš zájem o program Scholarship Bakala Foundation, a přejeme mnoho úspěchů.  

 

 

V případě, že jste v tomto návodu nenašli odpověď na Vaše otázky, obraťte se prosím na 

svitkova@bakalafoundation.org 

 

mailto:svitkova@bakalafoundation.org

