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Studuj v Zahraničí (a poraď dalším) 
Studuj v Zahraničí https://www.facebook.com/StudujVZahranici vzniklo jako 
poradenská skupina několika českých současných i bývalých studentů na 
zahraničních univerzitách, kteří se společně rozhodli pomoci středoškolá-
kům a vysokoškolákům na cestě za jejich snem o studiu v zahraničí. Cílem 
je zvýšit informovanost o možnostech studia v zahraničí především skrze 
sdílení osobních zkušeností prostřednictvím osobního poradenství i pravi-
delných přednášek. Těmito poradci se stala téměř stovka českých studentů 
studujících v zahraničí (např. USA, UK, Francie, ale i Finsko, Singapur nebo 
Německo). Autoři projektu nyní připravují i webový portál. Jeden z nich, sti-
pendista naší Nadace Marek Svoboda (na fotografii), dodává:
„Mnoho ze studentů pokládá studium na prestižních školách v zahraničí za 
něco nedosažitelného - z mé osobní zkušenosti ovšem největší překážkou 
bývá především špatná informovanost a ve chvíli, kdy student ví, co a jak je 
potřeba udělat, je studium v zahraničí pak už jen otázkou talentu a dostup-
ných finančních prostředků. Čeští studenti rozhodně v ničem za těmi zahra-
ničními nezaostávají, v oborech jako jsou exaktní vědy nebo matematika jsou 
vynikající.“ Více Vám sdělí na StudujVZahranici@gmail.com
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Pravidla naší stipendistky z LSE 
Nina Jaganjacová v prosinci úspěšně dokončila studium na univerzitě Lon-
don School of Economics and Political Science. Jaké byly její začátky? 
„Najít důvěru v sebe sama a dát do přihlášky nejen nějaké ty znalosti, ale 
hlavně svou duši mi trvalo několik týdnů. Musela jsem i myslet na praktic-
kou část realizace svého snu. Za tu vděčím vaší Nadaci, která ve mne věřila             
a stala se mým hlavním partnerem na mé cestě ke skvělému vzdělání.“
Má i praktické rady… „V Londýně narazíte na to, že i se studentskou slevou 
musíte platit téměř 100 liber měsíčně za dopravu (přibližně tolik jako za rok 
v Česku). Vzniklo pravidlo Nepřepočítávej na české koruny. Zorientovat se na 
takovéto škole sice chvíli trvá, ale kohokoli se zeptáte na pomoc – pomůže. 
Další poučka byla Neboj se zeptat. A že já se ptala často a prakticky kohoko-
li.  Jaké největší rozdíly vidí mezi LSE a VŠE, na níž v Česku studovala? 
„V Česku mne téměř nikdo neznal jménem a interakce v hodinách prakticky 
nebyla. Na LSE se mě již v prvním týdnu ptali na situaci ve Střední Asii (pozn. 
Nina je ze Sarajeva). Zkoušky jsou zde naopak všechny písemné a anonymní, 
stejně jako veškeré práce, které jsme v průběhu studia odevzdali. Nehodnotí 
je jedna, ale minimálně dvě osoby a v případě větší neshody se zavolá třetí, 
externista, který pomůže rozhodnout. Tento čistý a velmi férový systém mne 
velmi motivoval.“ 

Bílá lilie pro Oživení
Na počátku prosince v pražské Grébovce proběhlo již čtvrté slavnostní udí-
lení ceny Bílé Lilie. Skleněná soška ve tvaru lilie je symbolickým oceněním za 
mimořádný přínos prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě. 
Letos u poroty nejvíce zabodovalo občanské sdružení Oživení. Cenu získalo 
za aktivity v souvislosti s tématem osobní odpovědnosti úředníků a volených 
zástupců měst a obcí vůči obci a státu. Oživení již několik let analyzuje, jak 
se zastupitelé a radní staví k pokutám od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže za škody na majetku obce. „V roce 2009 považovalo zaplacené po-
kuty za škodu, u které by se měl zjišťovat její viník, jen 15% obcí, což bylo 
tristní zjištění. K vymáhání škody nepřistoupil z vlastní iniciativy téměř nikdo, 
a když, tak mimo vlastní úřad,“ objasnila vedoucí právní poradny Oživení 
Petra Bielinová. Právní poradna Oživení několik let vyzývá instituce, aby tyto 
pokuty nehradily ze svého rozpočtu, ale vymáhaly je po konkrétních lidech. 
Bílou lilii každoročně uděluje obecně prospěšná společnost Zaostřeno a hlav-
ním sponzorem je Fondation Zdenek et Michaela Bakala, která výherci po-
skytuje i finanční dar v hodnotě 200 000 Kč na další činnost.
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