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Michal Červinka působí na IES FSV UK od roku 2009 a je 

koordinátorem cizojazyčného studijního programu Bachelor in 

Economics and Finance. Zasedání AS FSV UK se účastní již devět 

let, působil aktivně ve studijní, ekonomické a v posledním období 

také legislativní komisi. 

 
Díky AS FSV UK jsem pochopil, že jen spoluprací mezi instituty a otevřenou komunikací mezi 

samosprávnými orgány fakulty dokážeme posouvat fakultu vpřed efektivně a svižně. Věřím, že jsem za 

posledních devět let všechny své dosavadní kolegy přesvědčil, že nedělám rozdíly mezi instituty a že mi jde 

o vyvážený systém vzájemných podpor, nikoli o soutěž na úkor některé ze součástí fakulty, a že jsem 

svědomitě přispíval v debatách a hlasování ke kontrolní roli AS FSV UK.  

V současném, končícím období AS FSV UK jsem se podílel zejména na novém znění všech fakultních 

předpisů v návaznosti na novelu zákona. Společně se nám podařilo relativně hladce projít nástupem 

institucionálních akreditací, podpořit vznik nových, zejména cizojazyčných programů, diskutovat stabilní a 

férové principy rozdělování fakultního rozpočtu a v neposlední řadě zvolit nové vedení fakulty, které má 

za sebou již více než půl roku intenzivní práce. Snažil jsem se být efektivní komunikační spojnicí mezi 

zaměstnanci a vedením IES, studenty IES a E-klubem a senátem.  

Do budoucího období bych rád opět napnul síly pro práci ve studijní komisi AS FSV UK. Rád bych se aktivně 

podílel na dalších diskuzích o rozdělování rozpočtu a zaměřil na čerpání stipendijního fondu, kde zastávám 

již několik let názor, že stipendijní fond by měly čerpat zejména kategorie studentů, kteří do fondu 

příspívají, tj. bakalářští a magisterští, především formou prospěchových stipendií. Nesouhlasím se 

současným nastavením fakultních režií a zejména u fakultou pořádaných letních škol a konferencí budu 

usilovat o výrazné snížení (FSV UK má provozní a správní režii 10+9 procent, ale například MFF UK 

stanovuje celkovou výši režie na 3 procenta).  Cizojazyčná studia si zaslouží (plnohodnotného) proděkana, 

který bude jednotit administrativu a správu, ale také podmínky přijímacího řízení, alespoň co se týče 

jazykové připravenosti uchazečů. V tomto směru budu prostřednictvím AS FSV UK a studijní komise vyvíjet 

na vedení fakulty neustálý tlak. A zcela jistě budu vedení fakulty na zasedáních fakulty připomínat úkoly z 

Dlouhodobého záměru a ptát se na podrobnosti k jejich aktivitám, které by jinak zůstaly skryté. Na druhou 

stranu ale nehodlám být stínovým děkanem a nemíním slibovat aktivity, které přísluší pouze paní děkance. 

Nikdy jsem nebyl IES-centrický a nikdy asi ani nebudu. Svoji příslušnost vnímám vzhledem k celé fakultě.  

Nedělám rozdíly mezi studenty jednotlivých institutů, přistupuji rovnocenně ke studentům a 

zaměstnancům, vážím si práce akademických a vědeckých pracovníků, lektorů, administrativních 

pracovníků, IT pracovníků i pracovníků provozně-technického oddělení. Každý z nás přispíváme svým dílem 

k fungování fakulty a naše práce je provázána a závisí na vzájemné spolupráci. Svým působením v AS FSV 

UK bych tak rád přispěl k lepšímu životu a práci na fakultě všem.  

#všichnijsmeFSV           Děkuji za Váš případný hlas a podporu! 



Rád bych podpořil i další spolukandidáty z koalice #FSVUKprovšechny, kdy se podařilo propojit pedagogy 

ze tří institutů a tří budov fakulty a věřím, že svojí prací pozitivně ovlivníme fungování i zbylých dvou 

institutů, kteří se do našeho projektu spolupráce odmítly zapojit. 

Dále podporuji celou pěti-člennou kandidátku studentů IES do studentské komory AS FSV UK. 

V neposlední řadě děkuji Petru Jüptnerovi a Tomášovi Nigrinovi za dosavadní práci v AS UK a budu je volit 

pro práci v dalším období univerzitního akademického senátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji, že díky volební kampani tohoto kandidáta nedošel toner v žádné kopírce na FSV UK. 


