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let s námi
Studovat v zahraničí? S námi to zvládnete

Nadace Zdeňka Bakaly podpořila za 5 let své existence již 88 studentů. Ti již studují na prestižních světových univerzitách, nebo na
ně míří. Zkraje každého roku vyhlašujeme program SCHOLARSHIP,
v něm jsou formulovány podmínky udělení stipendia. Postupně nám
stoupá počet přihlášek (ze 140 v prvním roce 2010 až po letošních
270) a je také stále náročnější vybrat ty opravdu nejtalentovanější
studenty (letos jich naše stipendium získalo 16). Fotografie dokumentuje pohovory, k nimž postoupí ti nejlepší uchazeči.
Nabízíme vám užitečné materiály a odkazy na internetu.
• FAQ a prostor pro Vaše dotazy, na které reagujeme do týdne.
https://nadacezb.zendesk.com/hc/cs
• Informace o tom, jak se připravit na přijímací zkoušky či kde
získat na studia v zahraničí finanční pomoc nejen od nás
http://www.nadacezb.cz/upload/docs/nzb_brozura_navod_
web.pdf
• Mapa, kde všude studují Bakala Scholars…		
http://www.nadacezb.cz/nasi-studenti/kde-studuji/
• … se kterými se můžete spojit prostřednictvím Facebooku		
https://www.facebook.com/bakalascholars

Co píše z Londýna „Racochejl“

Na svém blogu Racochjel.cz uveřejňuje naše stipendistka z roku
2013 Tereza Rasochová (na fotografii) své postřehy ze studií ve Velké
Británii. Informujme a pobaví nejen zájemce o studium v této ostrovní zemi. Sama studuje Politics of the International Economy na
King´s College London.
„Vždy jsem snila o tom, že jednou rozšířím řady českých novinářů,
kteří dělají odbornou, informovanou žurnalistiku. Studium ekonomie
a politických věd mi umožňuje vnímat témata, kterým se profesionální novinařina věnuje, v širších souvislostech. Akademické prostředí
King´s College London klade důraz na kritickou analýzu, jež je denním chlebem každého žurnalisty. “
Co Vás překvapilo?
„Vůbec neprší! Vrazíte-li do někoho na ulici, omluví se vám on. Pověstně odtažité Brity aby v Londýně člověk pohledal. Jen kvalita britské
kuchyně skutečně odpovídá očekávání.“

Achillova data potřetí

První listopadový týden Americké centrum v Praze už potřetí přivítá
nadšence pro investigativní žurnalistiku, aby pod vedením zkušených
českých a zahraničních novinářů rozšířili své dovednosti. Investigativní kurz Achillova data III, který organizují neziskové organizace
Zaostřeno a České centrum pro investigativní žurnalistiku ve spolupráci s prestižním americkým newsroomem ProPublica, dává opět
příležitost třiceti studentům naučit se teoreticky i prakticky základy
investigativní práce. Workshop letos připravili investigativci z ProPublica Justin Elliott a Lena Groeger, Michael Kahn a Paul Casciato z
Reuters a slovenská novinářka Zuzana Petková. Z českých lektorů se
pak účastníci můžou těšit například na Jindřicha Šídla (HN), Jiřího
Skuhrovce (Centrum aplikované ekonomie) a Pavlu Holcovou (České
centrum pro investigativní žurnalistiku). Čtyřčlenné týmy čekají po
skončení úvodního kurzu tři měsíce tvrdé práce na vlastních projektech. Po celou dobu však budou mít za zády špičkové novináře.
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Vzdělání je nejlepší investice

