Naši studenti jsou aktivní
doma i ve světě
Naši stipendisté: Ján Michalčák píše prezidentovi
„Nevím ještě, zda bych se v budoucnu chtěl sám věnovat výkonu nějaké politické funkce. Uvědomuji si
ale, jak je důležité, aby mladá generace hrála ve veřejném životě v naší zemi aktivní roli. Jsem
připraven se jí ujmout, ať už je její konkrétní forma jakákoliv,“ říká Ján Michalčák, student jedné z
nejprestižnějších univerzit a stipendista Bakala Foundation.
O tom, že myslí svá slova vážně, jsme se mohli přesvědčit nedávno. Jeho otevřený dopis prezidentovi
vyvolal v lednu obrovský mediální ohlas. Ostře v něm kritizoval Zemanovy výroky ohledně vyřazení
hendikepovaných z běžného vzdělávacího systému. "Právě proto, že jsem byl integrován, jsem nebyl
šikanován. Protože integrace dle mého názoru pomáhá nejenom kolektivu, ale pomáhá to i mně jako postiženému člověku. Člověk si
může zvyknout na to, jaký bude život, až vyjde ze školy. Zvykne si na to, jak reagovat na údiv okolí, jak reagovat na otázky ohledně
zdravotního stavu a zvedne mu to sebevědomí," komentuje vlastní zkušenost s českým školstvím Ján Michalčák v rozhovoru pro DVTV.
Ján Michalčák se již od dětství aktivně věnuje dění na politické scéně, zajímá se o moderní evropské dějiny a ekonomii. Od září 2014
studuje bakalářský obor Politics and East European Studies na britské University College London. Vybraný obor mu díky své flexibilitě
umožňuje tyto zájmy dále rozvíjet – k tradičním politologickým předmětům si přibral ekonomii a německý jazyk. Ján taktéž oceňuje
důraz, jenž jeho obor klade na region bývalého východního bloku.Po svém návratu do ČR chce pracovat na kultivaci politického
prostředí. Mimo posluchárny se aktivně věnuje akademickému debatování – v roce 2012 reprezentoval ČR na mistrovství světa ve
středoškolské debatě v Kapském městě. Nyní začíná debatovat na univerzitní úrovni. Je vášnivým čtenářem a fanouškem fotbalu, ocení
šálek dobře připravené kávy či sklenici ledově vychlazeného plzeňského piva.

Naši stipendisté: Prezidentem Bakala Scholars byl zvolen Nikita Poljakov
Nikita Poljakov strávil sedm let života v Rusku, téměř dvě dekády v České republice, čtyři roky ve
Velké Británii. Razantní přeměny ekonomických kultur těchto zemí byly pro něj zásadní. "Jejich
jednotlivé příběhy mě totiž přivedly k žurnalistice. Během studií na pražské žurnalistické fakultě jsem
proto začal popisovat české byznysové prostředí v deníku Hospodářské noviny. Tuto praxi získávám
přes čtyři roky," říká.
Své akademické znalosti v oboru již několik let paralelně prohlubuje na londýnských univerzitách,
momentálně na London School of Economics and Political Science. Tam se učí porozumět
ekonomickým a politickým hodnotám, které naši společnost formují. Vzdělání by chtěl v nejbližších
letech uplatňovat v žurnalistice. V lednu 2014 byl stipendisty zvolen do čela Bakala Scholars. Jeho
úkolem je v nadaci zastupovat alumni komunitu.

Naši stipendisté: Johana Typoltová – Energetická bezpečnost jako vášeň
Johana Typoltová díky stipendiu od Bakala Foundation nastoupila na magisterský obor International
Energy na prestižní pařížské univerzite Sciences Po (L´Institut des Études Politiques), alma mater
francouzských presidentů a osobností. Svou vášeň pro energetiku objevila již během bakalářského
studia v Praze, kde získala své první pracovní zkušenosti v Prague Security Studies Institute.
Cesta k nejlepšímu vzdělání není snadná. Přijímací řízení na Sciences Po je v současné době stejné,
jako přijímací zkoušky na univerzity v rámci Ivy League. V online přihlášce je student povinen
informovat o svých předchozích studijních výsledcích, nejdůležitějšími částmi jsou však životopis a
motivační dopis. Sciences Po, oproti americkým univerzitám, tradičně přijímá v průměru mladší
studenty, většinou čerstvé absolventy bakalářského studia.
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Při výběrovém řízení se zohledňují předchozí pracovní zkušenosti a jazykové znalosti přesahující oficiální jazyky univerzity, anglický a
francouzský. „Mé studium je pro mě každodenní výzvou, poznáváním nových oblastí lidského vědění a možností, jak svoji prací přispět
k proměně světa, ve kterém žijeme,“ tvrdí Johana, stipendistka z roku 2014.

Vraťte se – stojí to za to
V pátek 13. února přivítali čeští studenti na Yale
University, mezi nimi i stipendisté Bakala
Foundation Šimon Podhajský a Minh Tri Pham,
bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.
Schwarzenberg byl na Yale pozván jako host
European Student Conference. Na konferenci mluvil
o prosazování lidských práv v globalizovaném světě
a vytváření evropské identity.
Členové československé společnosti zorganizovali
večeři, na které měli příležitost probrat témata od
evropské zahraniční politiky po roli občanské
společnosti. Dozvěděli se také něco i o zákulisí
mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově. Ke konci večeře se diskuse svezla k českému školství: “Vraťte se,” vyzval studenty
Schwarzenberg. “Stojí to za to.”
Na fotografii: studenti Yale University s bývalým ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem. Šimon Podhajský úplně
vlevo, Minh Tri Pham úplně vpravo

Připravujeme na duben: Turné po středních
školách
Se studenty středních škol se v dubnu sejdou
stipendisté Bakala Foundation. Diskutovat s nimi
budou o výzvách, ale hlavně benefitech studia v
zahraničí. Cílem je studentům předat vlastní
zkušenosti o životě a studiu na zahraničních
univerzitách a hlavně apelovat na to, že cesta za
prestižním zahraničním vzděláním není tak složitá,
jak si mnohdy představují.
Máte zájem o to, aby i do vaší školy přijeli naši
stipendisté povídat o studiu v zahraničí?
Kontaktujte nás: info@bakalafoundation.org.
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