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Hodnotící komise letos vybírala z 270 došlých přihlášek ty nejlepší 
studenty, kteří se představí u pohovorů SCHOLARSHIP. Ty proběh-
nout 5. a 6. září v Praze. Pozvaní uchazeči jsou středoškoláci a vyso-
koškoláci ze všech krajů ČR. Chtějí studovat na světových špičkových 
univerzitách matematiku, filosofii, psychologii, ekonomii, právo, kla-
vír aj.  O tom, který z nich získá naši finanční pomoc pro svá studia 
v zahraničí, rozhodne nejen jejich přihláška, ale také to, jak si umí 
obhájit před komisí složenou z významných odborníků a osobností 
svůj názor. Na obor, který chce studovat, i na dění kolem nás. Na 
fotografii je záběr z prvních pohovorů v roce 2010.

Srpen 2014

Bill a Melinda Gates pohledem našeho 
absolventa Stanfordu  
Aleš Weiser, náš stipendista z roku 2012, v červnu dokončil obor East 
Asian Studies na kalifornské Stanford University.  Podělil se s námi o 
své dojmy z předávání diplomů (které dokumentuje i fotografie). “Pro-
moce se konala na školním stadionu na americký fotbal, který pojmul 
všechny studenty ze všech oborů, jejich rodiče, příbuzné a kamarády, 
celkem 20 tisíc lidí, což je v Čechách dost nepředstavitelné. Člověk si 
musel neustále hlídat, aby byl všude včas, stál ve správné frontě, atd. 
Proslov měl president univerzity, čestné hosté, mezi nimiž byli Bill 
a Melinda Gatesovi, byly nám uděleny naše tituly. Společný projev 
manželů Gatesových na mne udělal pozitivní dojem. Oba působili 
přirozeně. Skrze své vzpomínky a mnohdy smutné a tragické zážitky 
hovořili o síle optimismu. Jejich postoj vyjádřený Optimism is often 
dismissed as false hope. But there is also false hopelessness 
je mi zvláště blízký. Velmi mnoho lidi je až příliš negativních ohledně 
možnosti najít řešení problémů, jako jsou chudoba a nemoci. A tak 
nedělají nic. Optimismus musí představovat přesvědčení, že i když 
čelíme bezmoci a utrpení, nesmíme se k němu otočit zády a ztratit 
naději, že jde situaci zlepšit.“ 

Kdybych byl ministrem zahraničí… 
Převáží ekonomické zájmy lidská práva? Kdybyste byl českým minis-
trem zahraničních věcí, jakou byste zvolil politiku směrem k zemím 
jako je Čína, Rusko atp? Tak znělo jedno ze tří témat esejí, které letos 
(anglicky) psali uchazeči o naše stipendium. Vybíráme citáty několika 
z nich:
“My primary responsibility would be to ensure stable and positive di-
plomatic relations with strategic economic partners. My duty would 
be to guarantee and the welfare of Czech citizens.” „I would try to 
make Czech exporters realize that at least some measures belonging 
to human rights protection are in their own interest. An example of 
such measures are efforts to enhance the enforcement of rule of 
law globally, which is undoubtedly favourable for business.“ „I would 
adopt the Machiavellian notion of acting in the benefit of my citizens 
and assess whether the benefit in relation to authoritarian regimes 
is rather moral or economic.“
Na fotografii z Liberie je Karolína Křelinová, která s podporou Nada-
ce Zdeňka Bakaly absolvovala Dartmouth a je letos členkou hodno-
tící komise.

30


