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Díky naší Nadaci i na velvyslanectví v USA
Evě Michálkové, naší stipendistce studující na University of Penn-
sylvania, zprostředkovala Nadace Zdeňka Bakaly stáž na velvysla-
nectví ČR ve Washingtonu DC. „Na ambasádě jsem pracovala na 
plný úvazek, většinou mimo svou kancelář. Chodila jsem například 
na think-tanková setkání organizací jako American Security Project, 
U.S. Helsinki Commission, The Aspen Institute či The Heritage Foun-
dation. Zároveň jsem se zúčastnila setkání velvyslanců v Capitolu, 
či se zástupci Sněmovny reprezentantů. Překládala jsem oficiální 
dokumenty do češtiny a psala reporty z akcí, které jsem navštívila.                               
V rámci své stáže jsem poznala spoustu nových a zajímavých lidí, ať 
už se jednalo o samotné velvyslance, politické zástupce či představi-
tele organizací. S těmito lidmi v současné době i nadále udržuji kon-
takt. Tento profesní i osobní potenciál bych ráda využila v budoucí 
profesi, ať už se jedná o činnost na jakémkoli zastupitelském úřadu, 
či v The Aspen Institute, který má v ČR zastoupení.“
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Chcete za doktorátem do UK? 
Petr Winkler je náš stipendista, působí jako doktorand v Centre for 
the Economics of Mental and Physical Health, Health Services and 
Population Research Departmentn na King‘s College v Londýně. Ve 
svém PhD projektu se věnuje reformě psychiatrické péče v ČR.  Je 
připraven poradit všem, kteří míří za doktorátem do Velké Británie. 
Rady a postřehy, z nichž vybíráme, najdete na http://www.nadacezb.
cz/studenti-pomahaji/. „Zájemce o PhD by si měl v první řadě ujas-
nit, co ho zajímá a v čem již dosáhl význačných výsledků – tedy zna-
lostí, dovedností, ale i publikací. PhD projekt si buď student může 
sám vymyslet, sestavit a prosadit, nebo to může být součást většího 
projektu, který vede, nebo na němž participuje studentův supervizor. 
Participace na supervizorově projektu je výhodná v tom, že supervi-
zor ví, co od studenta čeká, jaký metodologický postup zvolit a má 
na studentově projektu eminentní zájem. Výhodu vlastního projektu 
vidím v tom, že studentovi umožňuje větší svobodu a prosazení vlast-
ních myšlenek. Nevýhoda je, že student nejdříve musí najít supervi-
zora, kterého téma i student zaujme. Nabízené PhD pozice lze najít 
skrze portály findaphd.com, academicpositions.eu nebo 
phdportal.eu.“ petr.winkler@kcl.ac.uk

Naše stipendistka o blokádě Berlína 
Dagmar Zadražilová se stala naší stipendistkou v prvním ročníku 
našeho programu SCHOLARSHIP, v roce 2010. Je doktorandkou na 
departmentu geografie na universitě v Cambridge, jejím oborem je 
problematické kulturní dědictví, zejména z doby nacismu. 
“Nedávno jsem měla možnost udělat rozhovor s dvěma veterány, 
kteří se zúčastnili záchranných operací Spojenců během blokády 
Berlína v letech 1948/49. Pánové John Perkins a Geoff Smith tehdy 
působili na vojenském letišti RAF Gatow v britském sektoru města 
a měli na starosti mj. obranu základny před sabotážemi Sovětů, je-
jichž zóna hraničila s výše zmíněným letištěm. Dnes jsou oba členy 
British Berlin Airlift Association v Peterborough a aktivně se zasazují 
o připomínání těchto poválečných událostí především v Spojeném 
království a v Německu, mj. i během oslav konajících se každoročně v 
Berlíně v den výročí prolomení blokády. Rozhovory, jejichž první část 
proběhla na podzim v Berlíně, jsou součástí mé práce o geografic-
kých a kulturních aspektech blokády a života v rozdělené metropoli.”Dagmar Zadražilová

Eva Michálková druhá zprava
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