
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 2. 12. 2021, 15:30
Hybridní forma zasedání: Hollar, místnost č. 108 + Google Meet
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK:

Barbora Součková, Jan Křovák, Jan Hlaváč, Veronika Macková,, Matěj Šarboch, Lucie
Lemonová

Nepřítomní: Eva Hejzlarová (omluvena), ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová (omluvena)

Hosté:, ombudsmanka IES Viktorija Pasichnyk, ombudsman IKSŽ Marcel Faltys,
ombudsman IMS Tomáš Čevela (online), ombudsman IPS Jan Volenec,

_____________________________________

1. Schválení programu

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková přivítala všechny přítomné a nechala hlasovat o
schválení programu.

Usnesení č.1: SK AS FSV UK schvaluje program zasedání dne 2.12.2021

Pro: 6 (Součková, Macková, Křovák, Šarboch, Lemonová, Hlaváč)
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

Program zasedání byl schválen.

2. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsmanka IES: Ombudsmanka IES Viktorija Pasichnyk uvedla, že všechny dosavadní
problémy řešila operativně, týkaly se pak především komunikace ohledně midtermů nebo
harmonogramu výuky. Řešila ale také psychické problémy. Situaci konzultovala se školní
psycholožkou, podle které byl její postup správný.

Přednesla také návrh vytvořit jakýsi letáček nebo jinou propagaci možností, jak pečovat o duševní
zdraví studentů, jaké jsou možnosti, které nabízí institut ombudsmana nabízí.

Veronika Macková podpořila větší propagaci, především služeb fakultní psycholožky, připomněla, že
děkanka fakulty Alice Němcová Tejkalová zástupce akademické obce informovala, že se rozšířila
kapacita fakultní psycholožky. Padly také možnosti propagace platforem jako je Linka bezpečí nebo
Centrum Carolina, kde jsou další možnosti psychologické pomoci.

Lucie Lemonová si vzala propagaci služeb psycholožky za SK AS FSV UK na starosti.

Ombudsman IKSŽ: Ombudsman IKSŽ Marcel Faltys rovněž uvedl, že řešil spíše procedurální
záležitosti. Konkrétně se jednomu studentovi nelíbil ceremoniál předávání diplomů na promocích,
především pak pořadí, ve kterém diplomanti nastupují na slavnostní akt. Jako první nastupují studenti,
kteří získali vyznamenání. Letos byl jejich počet opravdu vysoký, proto se podle některých studentů
mohlo zdát, že na ceremoniálu byli studenti rozděleni na ty “úspěšné” a “neúspěšné”. Ombudsman



studentovi vysvětlil, že tento postup patří k tradici ceremoniálu a další námitky ze strany studenta,
který podnět vznášel, již vzneseny nebyly.

Ombudsman Marcel Faltys také uvedl, že se studentům nelíbilo, že nedostali plátěné tašky na
imatrikulaci. Ombudsman Faltys situaci řešil s rektorátem, kde mu bylo sděleno, že z důvodu
finančních prostředků se od tohoto typu dárků pro nové studenty muselo ustoupit.

Veronika Macková dodala, že sama řešila dva problémy. První se týkal Erasmu a uznání / neuznávání
předmětů formou on-line hodin. Druhý námětem byly informace k SZZ (okruhy jdou podle studenta
nad rámec získaných znalostí na povinných předmětech).

Ombudsman IMS: Ombudsman IMS Tomáš Čevela uvedl, že nic závažného neřešil. Studenti se
podle něj opakovaně dotazují, zda výuka přejde do on-line formátu. Značná část studentů na IMS
podle ombudsmana žádá uzávěru.

Ombudsman IPS: Ombudsman IPS Jan Volenec uvedl, že řešil stížnost na jednu konkrétní
pedagožku, týkala se zadávání a hodnocení úkolů. Problém se mu podařilo poměrně hladce vyřešit.
Dodal, že jeho náplň práce se často kryje s agendou Politologického klubu. Podařilo se mu pro
potřeby studentů získat informace k otázkám bakalářských státních zkoušek. Jan Volenec dodal, že je
domluven s ředitelem IPS Petrem Jüptnerem na propagaci institutu ombudsmana na webových
stránkách institutu. Řešil také jeden problém týkající se vyplácení prospěchových stipendií.

Předsedkyně SK AS FSV UK ocenila iniciativu Jana Volence, který aktivně komunikuje o propagaci s
ředitelem svého institutu. Vyzvala i další ombudsmany, aby kontaktovali ředitele svých institutů a
domluvili se s nimi na nějakém způsobu propagace (např. umístění kontaktu, e-mailové adresy na
webové stránky atd.).

Ombudsmanka ISS: Ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová se ze zasedání omluvila předsedkyni SK
AS FSV UK, kterou informovala, že žádné podněty od studentů zatím neřeší.

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková informovala, že se studentští ombudsmani zúčastnili
dvou školení se školní psycholožkou Vladěnou Šnoblovou. Sezení prý byla podle ohlasů
ombudsmanů i paní psycholožky velice podnětná. Společně prodiskutovali vše potřebné a domluvili
se, že pokud budou ombudsmani potřebovat, bude jim paní psycholožka během zkouškového období
k dispozici, pokud by řešili nějaký závažnější problém (dá se očekávat, že by se studenti na
ombudsmany mohli během této doby obracet častěji). Paní psycholožka také přislíbila předsedkyni
SK, že jí dodá podněty, které ze školení vyvstaly, aby je SK mohla vzít v potaz a případně zapracovat
do materiálů pro ombudsmany.

Předsedkyně SK také informovala, že dostala od děkanky FSV UK Alice Němcové Tejkalové nabídku
zúčastnit se kolegia Ombudsmanky FAMU. Barbora Součková vidí v události velkou příležitost pro
načerpání zkušeností z ostatních univerzit a vidí v ní také možnost, jak více propagovat FSV UK a
projekt studentských ombudsmanů. V lednu se ho zúčastní spolu s Veronikou Mackovou.

3. Evaluace projektu SO

Členové SK AS FSV UK zhodnotili dosavadní fungování ombudsmanů. Shodli se, že jsou zatím s
projektem SO spokojeni a ombudsmani plní svou funkci dobře. SK je ráda, že zatím ombudsmani
nemusí řešit žádné závažnější problémy, jsou však na takovou situaci připraveni.



Za pracovní skupinu, která se zabývá evaluací projektu studentských ombudsmanů Matěj Šarboch
informoval SK o dalších krocích, které společně s Evou Hejzlarovou podnikli. Matěj Šarboch se dle
plánu po volbách SO sešel se všemi ombudsmany, se kterými vedl rozhovory. Jeho otázky se týkaly
především motivace k funkci, zkušenostmi atp. Přislíbil, že SK pošle závěrečnou zprávu.

Eva Hejzlarová se podle Matěje Šarbocha sešla se zástupci volebních komisí a řešila s nimi průběh
voleb a zda přišly nějaké stížnosti. Více informací předá SK na příštím zasedání.

4. Práce na novelizaci řádu SO

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková uvedla, že by SK měla začít pracovat na novelizaci
řádu SO. Vytvořila soubor týkající se novelizace řádu, ke kterému mají všichni členové SK přístup
prostřednictvím sdílené složky, kterou má SK vytvořenou na platformě Google Disk. Se členy komise
se shodla, že si do příštího zasedání původní řád SO znovu prostudují a své poznámky vyznačí do
dokumentu. Na dalším zasedání SK pak budou členové diskutovat nad jednotlivými poznámkami.

Barbora Součková informovala o žádosti kandidátky na ombudsmanku IPS Markéty Kocmanové,
která by se ráda sešla s SK kvůli podnětům, které má k průběhu voleb. Barbora Součková pozvala
Markétu Kocmanovou na zasedání SK 2. 12. 2021, Kocmanová ale požádala o schůzku jen s užším
vedením SK. Zatím není jasné, kdy se setkání uskuteční.

5. Strategický záměr FSV UK

SK AS FSV UK prodebatovala Strategický záměr FSV UK. Neshledala v dokumentu žádné
nedostatky.

Usnesení č.2: SK AS FSV UK doporučuje Akademickému senátu FSV UK schválit Strategický
záměr Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na období 2021 – 2025

Pro: 6 (Součková, Šarboch, Macková, Křovák, Lemonová, Hlaváč)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

6. Různé

SK FSV UK má na starosti vypracování výroční zprávy. Za SK se její kompletace ujal již dříve Jan
Křovák, který upozornil, že je třeba na zasedání AS FSV UK připomenout termín jejího odevzdání,
který je 17. prosince 2021.

Jan Křovák také požádal Veroniku Mackovou, zda by vytvořila stejnou tabulku s účastí jednotlivých
senátorů na zasedáních AS FSV UK, jako v loňském roce, pro výroční zprávu.

SK AS FSV UK prodebatovala podobu výroční zprávy s ohledem na úmrtí Filipa Lába a Filipa
Šourka. Shodla se, že do přehledu senátorů umístí jejich fotografie v černobílé úpravě s černou páskou
v rohu. SK AS FSV UK navrhla, že by je mohla zmínit předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená v
úvodním slovu a předsedkyně Legislativní komise Kateřina Konrádová a předsedkyně Sociální
komise Barbora Součková ve zprávách z vlastních komisí.



Jan Křovák oznámil, že už s ohledem na členství v AS UK nebude mít čas nadále spravovat sociální
sítě AS FSV UK. Matěj Šarboch se nabídl, že po něm tuto roli přebere. Na prosincovém a lednovém
zasedání ještě sociální sítě bude spravovat Jan Křovák. Barbora Součková upozornila, že po minulých
zasedání AS FSV UK nevznikla informační videa. Po příštím zasedání je Jan Křovák natočí a zveřejní
na sociální sítě AS FSV UK.

Barbora Součková osloví Tomáše Pacovského, aby přišel na lednové zasedání AS FSV UK, kam
dorazí j.m. rektor Tomáš Zima.

Zapsal: Jan Křovák

Za správnost: Barbora Součková


