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3. LEKCE

Redaktorka:
Čtyřikrát vyšší školné a zrušení 
možnosti studentské půjčky. 
Kvůli Brexitu se zásadně ztížily 
podmínky nástupu český 
studentů na britské univerzity. 
Mladá vědkyně Bára Cihlová 
na vysněný Oxford nastoupí, 
ale jen díky pomoci dárců. Aby 
náročná studia mohla dokončit, 
bude potřebovat mnohem víc. 
Studentka Bára Cihlová je 
hostem DVTV. Dobrý večer.

Bára Cihlová:
Dobrý večer. 

Redaktorka:
To muselo být trochu těžké, 
zjistit, že studia na Oxfordu 
možná nevyjdou kvůli financím. 
Co se ve vás v ten moment dělo?

Bára Cihlová:
Co se ve mně dělo…? No… Bylo 
to poměrně pozdě, když jsem 
se o tom dozvěděla. Bylo to 

v červenci minulého roku. Takže 
já jsem pořád doufala, že když 
už v říjnu budu dávat přihlášku, 
tak se vlastně nestane taková 
radikální změna, ale i tak jsem 
do toho šla a doufala jsem, že 
to nějak dopadne a tohle jsem 
nečekala a nakonec nastoupím. 

Redaktorka:
O jak velkou částku se jednalo?

Bára Cihlová:
Jedná se o 37 510 liber za školné, 
což je čtyřikrát výš než ty minulé 
roky. A ono je to komplikované 
i tím, jak právě je Brexit a nikdo 
nepočítal s tím, že se tohle stane, 
tak ani není žádná alternativa, 
jako byla předtím pro jiné 
mezinárodní studenty. Tak to 
je takový problém a řeší to víc 
studentů, takže doufám, že se 
to spraví, že nějaká instituce 
zasáhne.

Redaktorka:
Každopádně pro Vás to 
dopadlo dobře. Příští školní rok 
opravdu strávíte na prestižní 
adrese v Oxfordu. Pomohl vám 
podnikatel Tomáš Čupr, ale taky 
další dárci. Překvapilo vás, že 
vám takto lidé pomohli?

Bára Cihlová:
Obrovsky mě to překvapilo. Já 
jsem totiž nečekala, že budu… 
že budu takhle… nebo že mě 
podpoří veřejnost. Já jsem… já 
jsem spíše si říkala, že nemám 
moc času, že mám nějakých… 
čtyři měsíce, že to zkusím takhle, 
že třeba se najde nějaká firma 
farmaceutická, co mě podpoří, 
nebo někdo, kdo by takhle viděl, 
co dělám, a zajímalo by ho to. 
A vlastně se mě na to složili lidé. 
A to jsem nečekala a je to… Je to 
úžasné…

A 3.1 Talentovaná vědkyně může na Oxford
 Délka audia: 02:17

Pěnkava je ptáček, 
náš skvělý zpěváček.
K zpěvu svítí hvězdičky,  
poslouchají písničky. 

Jaroušek a Janička, 
sbírají už jablíčka. 
Je s nimi i Julie,
jablka vždy umyje. 

Běžela loukou Věruška
a za ní naše Bětuška, 
květinky si sbírají, 
věnce z nich uplétají. 

Zajímá mě historie, 
biologie, chemie. 
Gymnázium studuji,
učení se věnuji.  

A 3.2 Básničky
 Délka videa: 01:41

Dnes je Květa svěží,
pro květinky běží. 
Daruje je Světlance, 
usměvavé zpěvance. 

Milujeme média, 
noviny i rádia. 
V rádiu dnes pěkně hrají, 
Jitka s Janou si zpívají. 


