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studentů se letos uchází
o naše stipendium
Odkud jsou a kam kráčejí?

Fotografie dokumentuje práci komise
u pohovorů v roce 2013 v DOX.

Nejvíce letošních uchazečů o náš stipendijní program (uzávěrka byla
31. května) je z Prahy a okolí (35 %), z dalších krajů Čech (25%),
z Brna a jižní Moravy (20%), z Ostravy a severní Moravy (15%). Hlásí
se i 13 Slováků a Čechů žijících v zahraničí.
Školy, na kterých studenti studují, jsou především státní gymnázia,
pražská Univerzita Karlova, brněnská Masarykova univerzita, VŠE,
soukromé střední školy, zahraniční střední školy i univerzity, české konzervatoře a další umělecké školy atd. Vysoké školy, na které
uchazeči míří, jsou zejména prestižní univerzity v USA (Harvard University, Columbia University, MIT) a ve Velké Británii (University of
Oxford, University of Cambridge. Kromě toho i další kvalitní školy ve
Francii, Německu, Švýcarsku či v Asii.
V roce 2009, kdy jsme poprvé zorganizovali program SCHOLARSHIP,
nám poslalo přihlášky 147 studentů, loni 230. Zaznamenáváme tedy
stálý nárůst, přičemž úroveň uchazečů se rok od roku zvyšuje.

Jak se o nás studenti dovědí?

Na fotografii je záběr z tiskové konference, uprostřed
Bakala Scholar Dominik Miketa.

Žijeme jednoznačně v době nových komunikačních technologií. Jak
jsme zjistili z dotazníku mezi uchazeči o letošní program SCHOLARSHIP, naprostá většina studentů si nás vyhledala na Internetu, prozkoumala naše webové stránky a je s námi ve spojení přes nadační
či studentský Facebook. Oceňují i to, že pro komunikaci se zájemci
a tazateli používáme Zendesk a chatovací systém Zopim.
Skvělým „ambasadorem“ mise naší Nadace je Fulbrightova komise
a taky Centrum zahraničních studií MU. Asi desetina studentů uvedla, že je na nás nasměroval jejich učitel. Na řadě škol newslettery
(jeden právě čtete) zpřístupní i svým studentům, vytisknou je a pověsí
na nástěnku. Stále silnějším zdrojem informací o tom, že Nadace
Zdeňka Bakaly poskytuje finanční pomoc studentům vyrážejícím na
prestižní univerzity, jsou sami naši stipendisté. Kolik studentů letos
tuto rodinu 72 „Bakala Scholars“ rozšíří? To bude známo po pohovorech, ve kterých vybereme ty opravdu nejlepší. Pohovory před hodnotící komisí proběhnou 5. a 6. září v Praze.

Agora učí studenty diskutovat

Na snímku letošní finále
v Lichtenštejnském paláci v Praze.
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Při pohovorech programu SCHOLARSHIP mají výhodu studenti, kteří
jsou připraveni se členy hodnotící komise diskutovat, obhájit svůj názor. I proto jsme partnerem soutěže Studentská agora. Její organizátoři už deset let učí české středoškoláky pravidlům férové a jasné diskuse. Družstva diskutují „proti sobě“, vylosují si, zda budou obhajovat
kladné či záporné stanovisko na dotazy typu: Měla by být zakázána
rituální porážka zvířat? Má být vstup na sociální sítě omezen věkem
15 let? Má být zakázána reklama na alkohol? atp. Letos v červnovém
finále zvítězil tým gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem. Všichni účastníci finále se nyní budou připravovat na pořádání vlastní veřejné debaty ve svých městech na vlastní zvolená témata.
Tito mladí studenti jsou díky soutěži připraveni diskutovat nejen se
svými vyučujícími, ale i třeba s politiky jednotlivých měst a obcí.

Vzdělání je nejlepší investice

