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David Hurný se jako aktivní člen univerzitního i fakultního akademického senátu dlouhodobě podílí na
systematickém budování studentské samosprávy a hájí práva studentů nejen v rámci Univerzity
Karlovy, své Alma Mater, ale celé České republiky.
V Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty UK a následně univerzitním senátu působí přes deset
let, sedmým rokem je místopředsedou AS UK za studenty. Během svého působení byl předsedou
studijní či sociální komise AS UK.
Z úspěchů za jeho působení lze uvést:
a) Zavedení pravidelných výjezdních zasedání pro studenty aktivně se zajímající o dění na
fakultě spolu se studentskou částí AS UK
b) Rozšíření členství studentů v Radě pro vnitřní hodnocení UK ze zákonného požadavku
jednoho studenta na čtyři, tedy nejširší zastoupení studentů v RVH v republice
c) Navýšení rozpočtu na 1 milion Kč na rok pro zájmovou činnost studentů na UK (spolky), a
to nejen pro spolky působící v rámci celé univerzity, ale i pro spolky na fakultách
d) Výzva pro online duševní podporu studentů během pandemie COVID-19
e) Dosažení změny zákona, která zakotvila úhradu zdravotního pojištění doktorandům v
případě, že nemají jiný pracovní poměr
f) Implementace elektronického potvrzení o studiu s elektronickým podpisem do
Studijního informačního systému UK
g) Zisk akreditace Ministerstva zdravotnictví pro Odborné zdravotnické laboratorní metody
h) Prosazení zakotvení povinného vypisování tří termínů SZZk za akademický rok do
studijních předpisů UK
i) Dotazníkové šetření Férovost zkoušek na UK po (po kauze prof. Pomahače)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nebojime-se-zkousek-ale-nekterych-zkousejicichzni-z-pravnicke-fakulty-po-sebevrazde-studenta-74156
j) Protesty proti snižování rozpočtu VŠ a zvýšení doktorandského stipendia
http://www.doktorandivcr.cz/aktuality/happening-1892017-stokrat-slibit-lepsi-nezjednou-splnit
k) Protest proti poplatku za delší studium u navazujících magisterských programů po 2.
roce studia
l) https://www.lidovky.cz/domov/poplatky-za-prodlouzene-studium-karlova-univerzitacouva-zaplati-jen-nekteri.A150528_120613_ln_domov_sk
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/karlova-univerzita-zmenila-predpisy-za-delsistudium-se-bude-platit.A150520_215302_domaci_fer
m) Petice za zlepšení služeb a transparentnost KaM
https://www.petice.com/petice_proti_kam_uk
https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/knedliky-jsou-domaci-a-losos-s-horcici-jeoblibeny-tvrdi-vedeni-menz.A130511_192147_dobra-chut_vsv

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/studenti-univerzity-karlovy-kritizuji-menzy-akoleje.A130930_170846_domaci_jj
n) Uspořádání uctění památky 17. listopadu a zamezení okupování místa pro politické účely
v letech 2015 a 2016
2015
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1623103-studenti-se-sesli-na-albertove-k-ucteni17-listopadu-v-utery-nesmeli
Studentské oslavy na Albertově https://www.tomaszima.cz/media/jine/univerzitakarlova-uctila-pamatku-17-listopadu/
o) V době pandemie COVID-19 otevřený dopis Vládě ČR a výzva NEZAPOMÍNEJTE NA NÁS,
PUSŤTE NÁS NA FAKULTY
https://www.youtube.com/watch?v=OIinlxLHI3E
https://www.ukforum.cz/rubriky/nazory/518-vyzva-akademiku-clenum-vlady-cr
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/432585-vlada-opomiji-vysoke-skoly-tvrdi-studentibouri-se-a-sepsali-petici
https://nasregion.cz/studenti-univerzity-karlovy-chteji-praktickou-vyuku-vyzvali-vladu-kobnoveni-209869/
p) Úvodní seznamovací kurzy pro studenty v rámci PřF UK

Souhrnně řečeno, David od roku 2013 vedl studentskou komoru fakultního senátu, přičemž musel
během svého mandátu aktivně participovat na řešení mnoha problémů přímo se týkajících zájmů
studentů, které byly opomíjeny. Zásadním způsobem napomohl k uskutečnění několika celofakultní
anket, kde mohli studenti vyjádřit svůj názor k některým palčivým tématům.
David Hurný se ovšem postupem času a svého působení v pozici prvního studenta na Univerzitě
Karlově stal především zastáncem a bojovníkem za studentská práva a možnosti otevřeně říkat své
názory. Kladl otázky a řešil problémy, které do té doby zůstávaly přehlíženy nebo neřešeny. Někdy se
zákonitě dostal do střetu s vedením fakulty či Univerzity, někdy musel čelit dokonce politické
reprezentaci ČR.
Jsme přesvědčeni, že David je příkladem aktivního studentského leadera na vysoké škole v naší době,
který systematickou prací a hájením studentských zájmů výrazně přispěl k naplnění podstaty
akademických práv a svobod. Z výše uvedeného jsme přesvědčeni, že komplexně naplňuje znění bodu
2, článku 1 Statutu Ceny Jana Opletala a byl by více než vhodným a důstojným laureátem této Ceny.

