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LETNÁ ŠKOLA VO WASHINGTONE, D. C., USA 2015
Moje posledné vysokoškolské leto som sa rozhodla naplno využiť a prihlásila som sa na letnú školu
do Washingtonu D.C. S odstupom času priznávam, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí,
zabezpečilo mi jedno z najkrajších liet, aké som zažila a Karlovej univerzite som za to veľmi vďačná.
Nielenže som získala veľa cenných skúseností, zistila, ako to v Amerike chodí na univerzite aj
v pracovnom živote, ale pomohlo mi aj v rozhodovaní, čo chcem v živote ďalej robiť a kde chcem
pracovať.
Letná škola je organizovaná americkým programom TFAS (The Found for American Studies) a FSV
ponúka trom študentom štipendium na jej absolvovanie. Ja som študovala na IBGA (The Institute on
Business and Government Affairs), ktorý sa zameriaval na interakciu vlády a súkromnej sféry, takže sa
hovorilo veľa o výhodách a nevýhodách regulácie a spoznávali sme lobistov aj politikov, na ktorých je
vytváraný tlak zo strany súkromných firiem. Súčasťou programu je aj stáž, v rámci ktorej ste ako
stážista zapojený do fungovania spoločnosti, prípadne niektorej vládnej agentúry a na vlastnú kožu
zažijete, ako tento úzko prepojený svet funguje. Ďalej v rámci programu máte na škole dva predmety,
jeden povinný a druhý voliteľný. Povinným predmetom je v rámci IBGA Economics of regulation,
ktorý je pomerne teoretický, ale veľmi zaujímavý. Na každú hodinu sú povinné čítania, na ktoré každý
študent píše Memo, kde zhrnie, o čom text bol a aký má na neho názor. Ako voliteľný som si vybrala
Ethics and Leadership, kde sme mali dvoch profesorov. Jedného historika, ktorý s nami preberal
medzi iným filozofickú otázku morality a integrity a druhého právnika, ktorý nám vysvetľoval ako
funguje prax. Bola to perfektná kombinácia. Všetky hodiny boli založené na otázkach a komentároch
študentov, na hrách, ktorých sme sa všetci zúčastňovali a na diskusiách. V rámci programu sme mali
zabezpečené aj prednášky ľudí z praxe, lobistov, ľudí, čo pracujú v Kongrese, navštívili sme Svetovú
banku, Bloomberg, Kongres. Stretli sme ľudí a navštívili miesta, o ktorých som do tej doby len čítala a
videla ich na fotkách.
A ako teda vyzeral môj bežný deň? Priemerne 5-6 hodín som trávila v kancelárii a pracovala na
úlohách, ktoré mi zadali moji americkí kolegovia, prípadne ma poslali na stretnutie výboru v kongrese
alebo senáte, aby som ho spísala a prezradila im, o čom sa jednalo. Podvečer som už bežala do školy,
kde sme mali hodiny, prípadne prednášky pozvaných hostí a neskoro večer som čítala povinné čítania
a písala k ním svoje stanoviská. Popri tom som si skoro každý deň našla čas a navštívila nejakú
prednášku, prípadne debatu, ktorých je vo Washingtone nespočetne a väčšina z nich je zadarmo
prístupná. A myslím, že prednášky Christine Lagarde v Brooking inštitúte, Janet Yellen na zasadaní
výboru kongresu, Johna McCaina pri preberaní ceny za celoživotné dielo, stretnutie a debata
s Mikulášom Dzurindom, Mattom Welchom, zakladateľom prvých post-komunistických novín
v anglickom jazyku v strednej Európe, ktorý na vás zrazu začne hovoriť slovensky, návštevu Bieleho
domu a Kapitolu, tieto momenty si určite budem ešte veľmi dlho pamätať. Stráviť dva mesiace
v ekonomickom a politickom centre, akým je Washington, je na nezaplatenie.
Aj samotný život vo Washingtone je veľmi zaujímavý. Všetky múzeá a galérie sú prístupné zadarmo a
pomaly dva mesiace so všetkými naplánovanými akciami nestačia, aby ste ich všetky obehali. Celý
program letnej školy bol úžasne naplánovaný, koordinátori sa o nás vzorne starali. Spolužiaci boli
skvelí, neskutočne chytrí, strávili sme nespočetne veľa večerov debatami o politických a
ekonomických otázkach. Pracovať a študovať dva mesiace vo Washingtone, stať sa súčasťou
amerického študentského aj pracovného života, je skvelá skúsenosť, ktorú každému môžem len
odporučiť. V prípade, že by ste mali nejaký konkrétny dotaz, neváhajte mi napísať email na
alex.blahova@gmail.com.

