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Jak hodláte nabyté vzdělání aplikovat v praxi?
Nových 13 stipendistů Nadace Zdeňka Bakaly vybrala hodnotící ko-
mise po pohovorech 26. a 27. září v pražském Doxu. Tito studenti 
směřující na špičkové světové univerzity (Harvard, Dartmouth, Yale, 
Oxford, Cambridge, London School of Economics atp.) doplní rodinu  
60 Bakala Scholars vybraných v minulých letech. 
Letos se do programu SCHOLARSHIP přihlásilo 215 středoškoláků 
i vysokoškoláků. K pohovorům jich komise pozvala 24. Každý z nich 
měl 20 minut, aby komisi přesvědčil. Kromě dotazů k vybranému 
studijnímu oboru uchazeči v angličtině odpovídali i na otázku: „Jak 
zamýšlíte nabyté vzdělání použít v reálném životě a praxi?“ Cílem 
Nadace Zdeňka Bakaly je totiž podpora takových nadějných studen-
tů, kteří mají potenciál svými znalostmi a zkušeností přispět k pozi-
tivní změně společnosti či posunout hranice svých oborů. V hodnotící 
komisi zasedli například Michaela Maláčová (předsedkyně správní 
rady), Pepper de Callier (zakladatel Prague Leadership Institute), 
Vanda Thorne (vyučující na NYU), Michal Pěchouček (profesor na 
ČVUT), Radek Špicar (ředitel Aspen Institue Prague), Jakub Kastl 
(ekonom, Stanford University) aj. 
Michaela Maláčová: „Budoucnost naší země je v jejích mladých li-
dech. Zůstávám optimistou, protože jsem si opět potvrdila, že naši 
studenti jsou talentovaní, cílevědomí a zodpovědní. V Nadaci Zdeňka 
Bakaly stipendistům nabízíme finanční pomoc i odbornou radu po 
celou dobu jejich studia.“ 

Říjen 2013

Ekonomka i paleontolog 
Po letošních pohovorech získávají příslib finanční pomoci v progra-
mu SCHOLARSHIP studenti David Černý (je z Prahy, jeho obor je 
paleontologie obratlovců), Rozálie Horká (Uherské Hradiště, ekono-
mie), Roman Huszár (Pištín, kognitivní věda, neurověda), Nina Jaga-
njacová (Praha, sociologie – rozvojová studia), Karel Kabelík (Praha, 
ekonometrie a finanční ekonomie), Pavel Koňarik (Praha, počítačová 
věda-počítačová bezpečnost a ochrana dat), Ján Michalčák (Stříbro, 
sociologie, studia mezinárodních vztahů ), Petr Paleček (Ostrava, bu-
siness a psychologie), Tereza Rasochová (Chotěboř, ekonomie a prá-
vo, žurnalistika), Martin Raszyk (Karviná, počítačová věda), Zuzana 
Schmidtová (Praha, kriminologie), Jakub Tomek (Praha, počítačová 
věda a biologie), Zuzana Vikarská (Poprad, mezinárodní ekonomické 
právo). Reakce Jakuba Tomka: „S porotou bych rád debatoval několik 
hodin. Vypozoroval jsem při pohovoru, že jde opravdu o nesmírně 
zajímavé lidi... Ostatní účastníci byli taktéž skvělí. Po chvílích, kdy se 
člověk setkává se studenty typu nevím co chci, nevím jak na to, ale 
nechci moc pracovat, ani studovat, bylo opravdu velmi osvěžující 
vidět také jedince, kteří se snaží (přitom bez nafouklého ega) něco 
dokázat. Doufám, že se aspoň s částí ještě budeme setkávat a dále 
se poznáme.“
Další program SCHOLARSHIP, nabízející finanční pomoc studentům 
směřujícím na zahraniční prestižní školy, vyhlásíme začátkem roku 
2014.
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