
Nemáte dost finančních prostředků, a přesto byste
rádi studovali na Yalu či v Cambridgi? Zažádejte
si o účast v programu Scholarship, který letos už
poosmé otevřela nadace Bakala Foundation.
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» Komisi často
zajímá i to, jakým
způsobem chce
uchazeč přispět
ke zlepšení světa,
ve kterém žijeme. «

Jan Záluský

Christinu Gladkovou (na fotce) vždy bavila
molekulární biologie. Jako studentka gymná‑
zia si koupila nádherně ilustrovanou učebnici
popisující, jaké všechny procesy v buňkách
probíhají. V kvintě získala dvouleté stipen‑
dium ve Velké Británii, takže se po maturitě
rozhodla pokračovat ve studiu přírodních
věd na Univerzitě v Cambridgi.
„Než jsem začala vyplňovat přihlášku, našla
maminka v novinách inzerát programu Scho‑
larship nadace Bakala Foundation. Řekla mi,
že se na Cambridge možná dostanu, ale bez fi‑
nanční podpory tam stejně nebudu mít mož‑
nost studovat. Výběrovou komisi oslovilo, že
byl na první pohled vidět můj hluboký zájem
o biochemii a zároveň jsemměla předpoklady
studium úspěšně dokončit,“ vzpomíná sou‑
časná doktorandka Univerzity v Cambridgi,
která stipendium od Bakala Foundation zís‑
kala v roce 2010.

V polovině letošního ledna začal už osmý
ročník programu Scholarship, kterým nada‑
ce manželů Bakalových podporuje tuzemské
vysokoškolské studenty napříč obory při stu‑
diu v zahraničí. Stipendia jsou slovy ředitele
nadace Václava Pechy otevřena všem talen‑
tovaným studentům, kteří chtějí studovat
na některé z prestižních zahraničních uni‑
verzit, mají vynikající studijní výsledky, jsou
výjimeční svým přístupem a zároveň nemají
možnost si studium zaplatit.
„Mezi nové studenty každoročně rozdělu‑
jeme kolem 5–10 milionů korun. Nyní při
studiu podporujeme 36 studentů, z nichž 13
dostalo stipendium poprvé, ostatní pokraču‑
jí z minulých let. V rámci programu Scholar‑
ship jsme poskytli finanční pomoc při studiu
už 113 studentům z Česka, kteří čerpali téměř
100 milionů korun,“ říká Pecha.
Přihlášky do Scholarshipu je možné podávat
od ledna do poloviny května. V průměru do‑
razí ročně kolem 200–300 přihlášek do pro‑
gramu. Při výběru uchazečů vhodných k po‑
hovorům přečte každý člen komise zhruba
2000 stránek materiálů, které studenti do‑
hromady zašlou. K pohovoru postoupí zhru‑
ba každý desátý. Zatímco v prvních letech se
do programu hlásili převážně uchazeči z Pra‑
hy a větších měst, nyní jsou ze všech regionů,
malých měst a neznámých středních škol.
Udělení stipendia je přitom mozaika složená
zmnoha střípků. V první fázi je velmi důležitá
esej a doporučující dopisy, které jsou součástí
přihlášky. Kromě toho komisi zajímá studij‑
ní prospěch, ale i třeba mimoškolní aktivity.
„V případě, že uchazeč postoupí do druhého
kola, je důležité zapálení pro vybraný obor
a schopnost obhájit svůj názor. Hodnoticí ko‑
misi často zajímá i to, jakým způsobem chce
uchazeč přispět ke zlepšení světa, ve kterém
žijeme, a také jak hodlá v budoucnu zúročit
své znalosti a dovednosti,“ popisuje Pecha
s tím, že zájemci jsou zpravidla natolik talen‑
tovaní a mají vynikající výsledky, že rozdíly
mezi těmi, kteří stipendium získají, a těmi
pod čarou jsou minimální.
Získané stipendium může pokrýt školné,
ubytování i životní náklady. Jeho výše je zá‑
vislá na různých faktorech a odvíjí se od po‑
třeb studentů. „Kromě rodinných příjmů nás
zajímají i částky získané od jiných nadací
a dárců, univerzitní stipendia a půjčky. Spo‑
luúčast studentů vždy vítáme, není však pod‑
mínkou,“ vysvětluje ředitel Pecha.
Nadace dokáže také reagovat na neočekáva‑
né potřeby, které vzniknou v průběhu studia.
„Když jsem potřebovala dopsat magister‑
skou práci, vyšla mi nadace vstříc a přispěla
mi krátkodobě na ubytování potřebné k do‑
končení práce,“ vzpomíná Gladkova, která se
nyní zabývá mechanismem proteinu parki‑
nu, spojovaného s Parkinsonovou chorobou.


