
 

 

První stipendisté Nadace Zdeňka Bakaly byli vybráni v mimořádném řízení 

Do Nadace Zdeňka Bakaly postupně přicházejí přihlášky do výběrového řízení na získání 

stipendia. Uzávěrka přihlášek je 16.7., pohovor před hodnotící komisí je 30.8., výsledky budu 

uchazeči znát nejpozději začátkem září (viz http://www.nadacezb.cz/scholarship.html). 

 Tato stipendia budou určeny především studentům pro školní rok 2011/2012. Vzhledem k tomu, 

že letos s programem SCHOLARSHIP začínáme a jsme jednou z mála institucí nabízející 

podobná stipendia, rozhodli jsme se zcela výjimečně posoudit v mimořádném řízení několik 

nadějných studentů, jejichž přihlášky jsme obdrželi do poloviny dubna. Tito studenti žádali o 

finanční prostředky  na školní rok 2010/2011. 28. dubna zasedala v sídle Nadace Zdeňka 

Bakaly šestičlenná hodnotící komise pestrého národnostního i profesního složení sahajícího od 

akademika přes právníka, violoncelistu, finančního manažera po studijní poradkyně. Členové 

hodnotící komise sami studovali na prestižních univerzitách, pro které studenty vybírali a větší 

část pohovorů byla vedena v anglickém jazyce.  

Komise vyslechla pět studentů. Navrhla správní radě udělit stipendium třem z nich, dvěma 

doporučila účastnit se výběrového řízení v některém z příštích termínů. Správní rada 

Nadace Zdeňka Bakaly následně doporučení hodnotící komise přijala. 

Všichni vybraní studenti byli přijati na jedny z nejlepších univerzit ve Spojených státech, trvale 

vykazovali excelentní studijní výsledky a zájem o zvolený obor, předložili kvalitní eseje a 

akademická doporučení a měli již zajištěné výrazné spolufinancování studia ze zdrojů univerzit a 

případně dalších nadací.  

Studenti, kteří dostali od Nadace Zdeňka Bakaly stipendium, jsou:  

Jan Kolmaš, Yale University, aerospace engineering & robotics 

Jan bude tento rok maturovat na prestižním pražském gymnáziu Jana Nerudy. Studoval šestiletou 

větev ve francouzském jazyce, po celou dobu studia měl vynikající prospěch. Je členem Mensy, 

nejen technicky vyjímečně nadaný student. Během studií zaznamenal úspěchy na 

středoškolských olympiádách, spolupracoval na vědeckém projektu s ČAV. Současně má řadu 

mimostudijních zájmů jako natáčení amatérských filmů nebo vytrvalostní horolezectví, v němž 
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je držitelem několika rekordů. Jan získal velmi výraznou finanční podporu přímo z Yale 

University. 

Matouš Michal, Juilliard School of Music, classical music 

Michal končí pražskou konzervatoř, obor hra na housle, s výborným prospěchem. Od raného 

věku vyhrával prestižní houslové ceny, má za sebou řadu stipendijních pobytů u nás i v zahraničí 

u výrazných osobností hudebního světa. Přijetí na Juilliard School of Music hovoří o jeho talentu 

samo o sobě, neboť pro hudebníky je tato škola často metou nejvyšší. Michal je milým a 

odvážným mladým mzžem, který hudbě doposud obětoval vše, i když z jeho pohledu o žádnou 

oběť v podstatě nešlo. My se těšíme, že si ho třeba jednou přijdeme poslechnout do velkých 

koncertních síní světa. Michal je držitelem stipendia Lilly Z. Foldes.  

Josef Musil, digitální a enviromentální architektura, Pennsylvania University 

Josef v současné době studuje 3. rokem na ČVÚT, obor architektura, s velmi dobrým 

prospěchem. V rámci programu Erasmus studoval také na Technické unvierzitě v Mnichově. Na 

ČVÚT je členem studia Flow pod vedením Miloše Floriána, které se věnuje průkopnickému 

oboru digitálního designu. Během studia byl také přijat na stáž do věhlasného londýnského 

architektonického studia Foster and Partners, které se specializuje právě na digitální design. Josef 

pro nadcházející školní rok získal Fulbrightovo stipendium a současně finanční podporu od 

Pennsylvania University.  

 

 

 


