
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jmenuji se 

Magdaléna Voldřichová, studuji na FHS UK již 

šestým rokem. Mám za sebou bakalářské studium a 

nyní pokračuji druhým rokem v magisterském 

studiu na Katedře sociální a kulturní ekologie pod 

vedením pana doktora Ryndy. 

Jsem kandidátkou do Akademického senátu 

Univerzity Karlovy. Je mi 24 let, bydlím v Černošicích, 

nemám sourozence, mám psa, mám ráda černou  

a červenou barvu a saláty v jinonické menze – to 

abyste se nemohli vymlouvat, že mě neznáte  

a nemohli jste tudíž kvalifikovaně volit!  

Teď trochu vážně… Od svého nástupu na univerzitu 

v roce 2013 se naplno pohybuji ve studentském životě. 

Od roku 2014 jsem vedla studentský spolek 

Studenti FHS UK. Taktéž jsem od roku 2014 zapojena 

do organizace Studentského Majálesu. Od roku 2016 

jsem členkou studentské komory Akademického 

senátu FHS UK. 

Díky výše zmíněným činnostem (a spousta dalším) 

jsem nasbírala zkušenosti ve fakultní i univerzitní 

„politice.“ Chtěla bych je tedy nyní zúročit ve 

„velkém“ senátu. Níže přikládám priority z mého 

volebního programu do „malého“ senátu, se kterými jsem kandidovala v roce 2017 a které jsou, dle mého 

názoru, stále platné a je potřeba je dodržovat i na celouniverzitní úrovni. 

I. JE TO I TVOJE FAKULTA/UNIVERZITA 

Studentská komora je tu pro tebe a tvoje zájmy, požadavky, stížnosti, nápady a připomínky. 

Chci všemi dostupnými cestami informovat a propagovat dění a práci v senátu a zároveň naslouchat, 

artikulovat, řešit, obhajovat názory všech, kteří se na studentské zástupce FHS v AS UK obrátí. 

II. VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE 

Akademický senát UK sestává z komory akademických pracovníků (36 členů) a studentské komory (34 členů)  

a jedině při konstruktivní diskusi společně dojdeme k dobrým řešením pro celou univerzitu. 

Chci se svými kolegyněmi a kolegy v senátu dále pracovat na zachování kvalitní a konstruktivní debaty na 

zasedáních AS UK, abychom bez zbytečných průtahů docházeli ke konsensuálním rozhodnutím. Zároveň se chci 

zapojit do senátních komisí – zejména sociální a hodnotící, která má na starost podporu studentských aktivit. 

III. JEDNA RODINA 

Každá fakulta univerzity má svůj akademický senát a celá univerzita má pak „velký“ senát, kde má každá fakulta 

své 4 zástupce (2 studenty, 2 ak. pracovníky). Když spolu nebudeme komunikovat, nebudeme vědět, co se děje, 

nebudeme moci dělat ta nejlepší rozhodnutí pro naši fakultu a univerzitu. 

Chci se věnovat důslednému přenášení informací „z velkého do malého senátu“ a neomezovat toto propojení 

pouze na přejímání právních úprav vnitřních předpisů a dalších dílčích dokumentů. 

Na závěr vás žádám a vyzývám, abyste se voleb do akademických senátů zúčastnili, pročetli si 

volební programy jednotlivých kandidátek a kandidátů a podle svého nejlepšího vědomí  

a svědomí volili. Fakulta jsme my! 

V případě, že byste se chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte mě kontaktovat na emailu: 

magda.voldrichova@seznam.cz, nebo na facebooku: 

https://www.facebook.com/magdalena.voldrichova 
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