
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
jmenuji se Matěj Krofta a jsem studentem čtvrtého ročníku bakalářského studia na FHS UK.  
Je mi 24 let, pocházím z Prahy a bydlím v Řevnicích. Mezi mé odborné i neodborné zájmy patří 
především historie (momentálně hlavně orální historie a soudobé dějiny, okrajově i antické dějiny a 
novověké dějiny) a filosofie (politická filosofie, etika a morálka), dále umění (jak z teoretického, tak i 
z praktického hlediska) a dějiny umění. Na FHS jsem získal zájem i o antropologii a sociologii. Po 
dokončení bakalářského studia bych rád pokračoval ve studiu na magisterském programu Orální 
historie – soudobé dějiny, též na FHS UK. Dále se věnuji historicko-scénickému šermu.  
Mimo jiné jsem také členem studentského spolku Studenti FHS UK, ve kterém jsem aktivně činným 
již čtyři roky a ve kterém jsem radním pro vnitřní vztahy, a spolupodílím se na správě FB stránek 
studentského spolku. V minulosti jsem též vypomáhal při organizaci Festivalu Humanity a Solidarity. 
Letos jsem se také spolupodílel na organizaci akce 1. října, která byla takovým znovuotevřením 
fakulty po obnovení prezenční výuky. Také jste mě mohli (a stále můžete) vidět na každém Pivě 
Hledající Smysl (PHS), které jsem ani jednou nevynechal.  
Někteří studenti z prvního ročníku mě též mohli vidět na letošním Letním setkání studentů FHS UK v 
Líchovech, které se letos konalo poprvé, v pozici instruktora, a také na Letní škole při přednášce o 
studentském životě a o studentských spolcích.  

Letos obhajuji svojí pozici studentského senátora v AS FHS UK. Abych byl upřímný, tak jsem se 
rozhodl znovu kandidovat po dlouhých úvahách a byly i momenty, kdy jsem byl opravdu na vážkách. 
Nakonec jsem se ale rozhodl do toho znovu jít. Mám za sebou dva roky v senátním prostředí a 
myslím, že jsem měl již možnost se více seznámit nejen s fungováním fakultního akademického 
senátu, ale i celé fakulty. I nadále bych rád chtěl přes senát pomáhat studentům, jak se studijními 
záležitostmi a se studentskými slastmi i strastmi, tak i s mimo studijními akcemi a kulturním 
programem. 
Také vím, že se můžu spolehnout na ostatní dosavadní studentské senátory, bez kterých by to nešlo, 
a kteří jsou obrovskou oporou a se kterými se bezvadně spolupracuje. A samozřejmě se moc těším na 
spolupráci s potenciálními nově zvolenými senátory ze stran studentů. 

Na závěr mého delšího představení, za jehož přečtení Vám moc děkuji, Vás všechny žádám a 
vyzývám, abyste se voleb do akademického senátu zúčastnili, přečetli si volební programy a 
představení všech jednotlivých kandidátek a kandidátů a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
volili. 

https://volby.fhs.cuni.cz/ 

Budu moc rád za Váš hlas! 

Pokud na mě budete mít kdokoli jakékoli otázky, neváhejte mě kontaktovat: 
pustikmatej@seznam.cz 
https://www.facebook.com/matej.krofta/ 
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