Vážené kolegyně a kolegové,
na základě schválení studentskou částí Akademického senátu Univerzity Palackého
v Olomouci si dovolujeme v souladu se Statutem Ceny Jana Opletala postoupit náš společný
návrh na udělení Ceny Jana Opletala Mgr. Michalu Nguyenovi, studentovi 2. ročníku
doktorského studijního programu Historické vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
Význam působení kolegy Nguyena spatřujeme zejména v tom, že se soustavně podílí
na hájení akademických svobod, posilování studentských práv a svobod, stejně jako v jeho
nasazení při realizaci aktivit podporujících rovné zacházení a v boji proti diskriminaci.
Zdůvodnění a vyjádření členů studentské části Akademického senátu Univerzity Palackého
v Olomouci je uvedeno v příloze č. 1 našeho návrhu. Souhlas Mgr. Nguyena s nominací je
uveden v příloze č. 2 návrhu.

V Olomouci 12. října 2021

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

předseda Akademického senátu
Univerzity Palackého v Olomouci

rektor
Univerzity Palackého v Olomouci

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zdůvodnění a vyjádření členů studentské části Akademického senátu
Univerzity Palackého v Olomouci
Příloha č. 2 – Souhlas Mgr. Nguyena s nominací
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Příloha č. 1

Mgr. Michal Nguyen
● senátor AS UP
● 2. místopředseda AS FF UP
● doktorand v oboru Historické vědy na FF UP
1) Michal je influencerem na UP. O dění a aktualitách na UP a také své rozsáhlé
činnosti píše na Facebooku (@Michal Nguyen) a Instagramu
(@ze_zivota_senatora). Neustále komunikuje se studenty, přes množství funkcí
a zkušeností, které v průběhu let získal, stále zůstává skromný a pokorný, chce být
studentům na blízku, což hezky formuloval slovy: “Doktorand nebo prvák, jsme na
jedné lodi.”
2) Edukace, kterou Michal poskytuje studentům UP na sociálních sítích, je také velmi
významná. Pravidelně pomocí krátkých článků informuje o jednotlivých zasedáních
AS UP a AS FF UP, vysvětluje činnost a význam akademických senátů a jiných
orgánů na univerzitě, zdůrazňuje jejich přínos a velkou moc, kterou u nás díky tomu
mají studenti ve svých rukou. Čím lépe si studenti budou vědomi, jaké možnosti
a “zbraně” bojovat za svá práva a svobody mají, tím snadněji se o ně mohou
zasadit.
3) Pravidelně diskutuje s různými akademiky UP na sociálních sítích a nebojí se jim
slušně dát najevo, že s nimi nesouhlasí.
4) Michal založil s podporou AS UP Komisi pro udržitelnou univerzitu Palackého
(KUUP), které byl několik měsíců předsedou. Pod jeho vedením získala komise
svou formu, stálé členy a podařilo se získat pro zelenou činnost pracovní pozici
koordinátor udržitelného rozvoje.
5) Klade důraz a častokrát studentům na srdce, aby mysleli na své duševní zdraví,
které bývá někdy při studiu na vysoké škole upozaďováno. Sám je dobrým
příkladem, přestože pracuje velmi tvrdě, je schopen se ve prospěch svého zdraví
vzdát určité části své činnosti, když pozná, že nazrál čas. Také na sociálních sítích
informuje, jaké možnosti UP nabízí studentům při psychických potížích.
6) Michal se rád veřejně postaví na stranu utlačovaných, nejčastěji žen a technickohospodářských pracovníků, za které se například postavil v době, kdy bylo aktuální
očkování vysokoškolských pedagogů. Zdůraznil jejich přínos a význam, že bez
těchto lidí se do univerzitních budov ani nedostaneme, proto by měli mít své místo
v očkovací strategii.
7) Michal je vstřícný a ochotný člověk. Nejen na sociálních sítích velmi často vyzývá
studenty, aby o problémech ohledně narušování jejich práv a svobod mluvili, že není
v pořádku to jen tak nechat zaniknout. Jistě by nabídl pomocnou ruku, kdyby se na
něj jakýkoliv student UP s takovým problémem obrátil.
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Příloha č. 2
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