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Již čtvrtý ročník programu SCHOLARSHIP, který pomáhá studentům 
usilujícím o studium na prestižních zahraničních univerzitách, přilá-
kal 215 uchazečů. Přihlášky napovídají, že úroveň uchazečů bude i v 
tomto roce vysoká. Hodnotící komise bude přes léto vyhodnocovat 
dokumenty zaslané studenty a ty nejlepší pozve k pohovorům. Stu-
denti, kteří přesvědčí komisi, si mezi sebou rozdělí minimálně 5 mili-
onů korun.  Zařadí se mezi dosavadních 61 stipendistů Nadace 
Zdeňka Bakaly. Nadace průměrně podporuje studenty po dobu jejich 
studia v délce 4 let (8 semestrů).  Průměrné náklady na jednoho stu-
denta se odvíjí od jeho konkrétní finanční situace a dosahují asi 
400 000 Kč na studenta ročně. 

Móda.cz v rukou naší stipendistky 
Jedna ze stipendistek naší Nadace Klára Knotová se zajímá o umě-
ní jako o alternativní způsob investování a kultura je v Paříži, kde již 
4 roky žije, její velkou vášní. Je členkou spolku mladých aktivních lidí 
Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii a v jeho rámci pořá-
dá a kurátoruje v bohémské čtvrti Saint-Germain výstavu nazvanou 
„Móda.cz České kolekce v černé komoře“.  Své modely prezentují stu-
denti z pražské VŠUP i nejzvučnější jména jako Jakub Polanka, Kate-
řina Geislerová, či Pavel Brejcha. „Vyšli jsme z přirozené vazby dvou 
uměleckých žánrů – módy a fotografie, abychom umožnili mladým 
umělcům z Francie a Česka spojit své tvůrčí síly v práci na společném 
projektu,“ vysvětluje Klára (na fotografii v oranžovém). Vernisáže, 
která proběhla 16. května za účasti umělců, se zúčastnilo na 350 
návštěvníků. „Díky této nebývalé odezvě se nám naskytly příležitosti 
výstavu poslat dál, takže se na ni s trochou štěstí budete moci brzy 
zajít podívat v Praze a možná i za oceánem.“

Květen 2013

Uchazeči jsou z celého Česka 
Jaká je letošní skladba studentů, kteří chtějí pro své zahraniční vyso-
koškolské studium získat naše stipendium? Chtějí studovat či již stu-
dují různé obory, medicínu, práva, umění, architekturu.... V Nadaci 
Zdeňka Bakaly pohlížíme na všechny stejně.
V tomto roce dívky (55 %) mírně převažují nad chlapci či muži. Ucha-
zeči jsou ze všech krajů Česka (z Prahy 35%, ostatní Čechy 25%, se-
verní Morava 20%, jižní Morava 15%), a 12 je Slováků (kteří v Česku 
studují či žijí). Jeden ze studentů touží být pastorem, jedna studentka 
chce studovat znakovou řeč,  mezi uchazeči máme ligovou basketba-
listku či juniorského šampiona v ricochetu.
Letošní žadatelé směřují na špičkové školy po celém světě, zejména 
na britské univerzity v Cambridge a v Oxfordu, dále na americké 
univerzity Harvard, Yale, MIT, Princeton, ale i třeba pařížskou 
Sorbonu či Ženevskou univerzitu.

Naši stipendisté v Cambridge
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