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dnů plných radostných objevů
vám přeje
Nadace Zdeňka Bakaly
Směřoval do výzkumu,
dnes je v investiční firmě

Stipendista Nadace Zdeňka Bakaly Martin Bernát se vrátil ze
zahraničních studií a pracuje v začínající české investiční firmě,
kde vede oblast analýz a má na starosti řízení akvizic. Jaké měl
cíle, když mu bylo 18? „Směřoval jsem do výzkumu a představoval
jsem si akademickou dráhu na univerzitě. Ve výzkumu jsem pár
let pracoval, v oboru syntetické organické chemie, pak v chemii
fyzikální, výpočetní a teoretické, až k chemickému a báňskému
inženýrství. Právě Nadace mi zásadně pomohla v době, kdy jsem
si začal uvědomovat, že mě akademický výzkum a práce v laboratoři nenaplňují tak jak jsem si původně myslel, a hledal jsem něco
jiného.“ Co Vám dala zahraniční studia? „Technickou odbornost,
kreativitu při řešení problémů a schopnost učit se. Práci v týmu
lidí s různými názory a přesvědčením, otevřenosti, zdravému sebevědomí, ale i pokoře. A v neposlední řadě schopnost racionálního, kritického myšlení, na které se spoléhám každý den. Když jsem
po střední škole poprvé vystoupil se dvěma kufry z metra v centru
Londýna a spolknul mě dav na Tottenham Court Road, měl jsem
chvíli pocit, že jsem si ukousnul příliš velké sousto. Dnes je pro
mě Londýn druhým domovem, mám zde řadu nejbližších přátel.
Co bych vzkázal studentům směřujícím do zahraničí? Nepodceňujte sami sebe. S otevřeností novým zážitkům a vytrvalostí se
zbytek vždy nakonec nějak podaří.“ Fotografie je z treku v Tiger
Leaping Gorge nad řekou Jinsha v Číně, který podnikl během jarních prázdnin na škole.

Simon Havas mezi žraloky

Další stipendista Nadace Zdeňak Bakaly Simon Havas je potomkem českých uprchlíků na Novém Zélandu za druhé světové války. Sem také odjel studovat. Na Nové Zélandě právě rozkvétají
stromy (třeba národní Pohutukawa), do toho jsou všude vánoční ozdoby a blikající vánoční stromečky. Na fotografii je Simon
s lachtanem v Tauranga marina a směřuje k vulkánu White Island. Začátkem prosince měl problém na lodi, takže kotvili dva
dny u opuštěného ostrova. Jak to, že zažívá takové dobrodružství?
Díky Nadaci Zdeňka Bakaly se mohl přestěhovat do města Tauranga, kde ministerstvo školství zařídilo unikátní projekt, který dá
budoucím mořským biologům a potápěčům příležitost lépe porozumět oceánům. Simon tady studuje mořskou biologii. „Moře je
jedinečné. Věřím, že každý z nás je už pouhým procesem nadechování a vydechování s ním spojen. Chci se stát jeho ochráncem,
uznávaným českým ambasadorem na záchranu oceánu a toho,
co v něm zbylo.“ Více na www.facebook.com/bakalascholars
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