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dalších studentů od nás
letos získává finance
na svá studia
Program SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly zná po pohovorech
uskutečněných 5. a 6. září v Praze nové držitele stipendia. Jsou jimi
Jiří Hron z Dolní Cerekve, Aranka Hrušková, Libuše Jánská a Jiří Jelínek z Prahy, Benedikt Peťko z Babic nad Svitavou, Adam Přáda z Ostrova, Tereza Růžičková z Třebíče, Jennifer Za Nzambi z Chrudimi,
Tomáš Kačo z Nového Jičína, Pavel Mráz z Prahy, Jana Parolková
z Břeclavi, Nikita Poljakov a Jana Smutná z Prahy, Marek Svoboda ze
Slušovic, Johana Typoltová a Kryštof Vosátka z Prahy. Tito studenti
byli nejprve vybráni k pohovorům na základě jejich přihlášky, eseje a
doporučení pedagogů. Pak prošli náročnými pohovory, kdy v angličtině čelili dotazům 12 osobností v hodnotící komisi. „Je to velmi náročná práce vybrat ty opravdu nejlepší studenty. Každý rok je to těžší,
protože se nám hlásí stále lepší uchazeči. Při výběru rozhodují nejen
akademické předpoklady studentů, ale i jejich kouzlo osobnosti. Při
pohovorech nás zajímá, jak moc jsou zapálení pro obor, který chtějí
studovat, jak se v něm orientují, ale i jak reagují na docela obyčejné
otázky,“ řekla na vyhlášení výsledků v pražském Foru Karlín Michaela Bakala, předsedkyně správní rady a hodnotící komise Nadace
Zdeňka Bakaly. Na fotografii čerstvý stipendista Tomáš Kačo, který
je přijat na Berklee College of Music a na závěr pohovorů zahrál na
klavír svou improvizaci.

Optimismus a nadšení členů komise

Atmosféru pohovorů v roli členů hodnotící komise zažili mimo jiných
i europoslanec Pavel Telička, profesor na ČVUT Michal Pěchouček či
investiční bankéř Ondřej Jonáš. Jejich dojmy?
Pavel Telička: „Byl to balzám na moje nervy pocuchané poměry v ČR.
Viděli jsme excelentní kandidáty, viděli jsme kvalitní budoucnost, která se snad alespoň částečně do ČR vrátí a přispěje k proměně této
země.“
Ondřej Jonáš: „Většina studentů se mi moc líbila. Přednášel jsem na
Harvardu a Princetonu. Uchazeči, které jsem na pohovorech SCHOLARSHIP slyšel, by se na těchto univerzitách neztratili.
Michal Pěchouček: „Měl jsem možnost hovořit s excelentními a inspirujícím mladými lidmi. Všichni mě nadchli. Vybrat vítěze bylo opravdu těžké.”
Vlevo jsou stipendisté a členové hodnotící komise ve Foru Karlín.

98 % pro NATO a 94 % pro EU

Mladí lidé usilující o studium na prestižních univerzitách kvitují s potěšením členství ČR v Evropské unii a NATO, politiky ale vidí jako problém. Takový je závěr šetření společnosti Datank uskutečněný mezi
270 studenty, kteří se letos ucházeli o stipendium v rámci programu SCHOLARSHIP. Téměř všichni oslovení studenti (98 %) hodnotili
kladně vstup ČR do NATO a 94 % jich stejně tak hodnotí i vstup
do Evropské unie. Revoluci v roce 1989 vidí drtivá většina z nich
pozitivně (96 %), 90 % studentů zajímá politika světová. Mladí lidé
jsou ale skeptičtí k politické situaci u nás, zejména nespokojeni jsou
s politickou kulturou. Vadí jim vysoká míra korupce či nízká volební
účast. Negativně studenti hodnotili také špatné prosazování práva a
pomalý ekonomický růst Česka. Co ale hodnotí dobře, je bezpečnost
v zemi. Mezi respondenty převládá názor, že u nás nehrozí žádné
nebezpečí. Fotografie dokumentuje tiskovou konferenci k výzkumu,
které se zúčastnili Bakala Alumni Karolína Křelinová (uprostřed) a
Martin Bernát.
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Vzdělání je nejlepší investice

