
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 6. 1. 2022, 15:00
Hybridní forma zasedání: Google Meet
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Barbora Součková, Jan Křovák, Eva
Hejzlarová, Matěj Šarboch,

Hosté:, ombudsmanka IES Viktorija Pasichnyk, ombudsman IMS Tomáš Čevela,
ombudsman IPS Jan Volenec, ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová

Nepřítomní: Veronika Macková (omluvena), Lucie Lemonová (omluvena), Jan Hlaváč,
ombudsman IKSŽ Marcel Faltys (omluven)

_____________________________________

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 6.1.2022

Pro: Součková, Křovák, Hejzlarová, Šarboch
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

Program zasedání byl schválen.

2. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsmanka IES: Nemá žádné špatné zprávy, řešila spíše menší organizační záležitosti, typu
přidání termínů zkoušky nebo deadlinu odevzdání úkolu, který se zničehonic změnil. Dále řešila
problémy s informacemi ke zkoušce. Na dotaz Evy Hejzlarové, zda se necítí využívána pouze k řešení
banálních organizačních problémů, odpověděla, že nikoliv, ale několika studentům již řekla, že jejich
problém řešit nebude právě pro jejich banalitu. Obvykle se podle ombudsmanky IES studenti
některých konkrétních vyučujících bojí (sic!).

Ombudsman IKSŽ: Ombudsman se ze zasedání omluvil, řešil drobné komunikační problémy a přijal
k řešení problém jedné doktorandky, která má problém se školitelem, více bude Marcel Faltys
informovat na dalším zasedání SK.

Ombudsman IMS: Nic zásadního se neřešil, podle ombudsmana se bude více problémů řešit se
zkouškovým obdobím.

Ombudsman IPS: Ombudsman žádný zásadní problém neřešil, byl pozván na schůzku s doktorandy.

Ombudsmanka ISS: Nic závažného neřešila, řešila jeden konkrétní problém s konkrétní vyučující,
které se údajně studentka bála.

Předsedkyně SK Barbora Součková informovala, že se spolu s Veronikou Mackovou sešla s Mgr.
Kocmanovou, z níž vzešly podněty týkající se vztahu doktorandů a ombudsmanů, kteří jsou (v



současném volebním období všichni) z bakalářského či magisterského stupně a nemusí mít dostatečný
vhled do problémů na doktorském studiu. O celé věci bude ještě komisi informovat, vše chce ale
nejdřív projednat s místopředsedkyní SK Veronikou Mackovou.

3. Evaluace projektu SO

Eva Hejzlarová informovala o tom, že analyzovala přístup jednotlivých spolků na institutech během
voleb a po nich. Podle ní se přístup velmi lišil, sledovala i další návazné události po zvolení
ombudsmanů. Někde byli ombudsmani třeba pozváni, aby se seznámili s vedením institutu, jinde se
nedělo nic.

Předsedkyně SK Barbora Součková uvedla, že vidí smysl ve vzniku menšího manuálu pro jednotlivé
spolky, aby bylo jasné, co mohou a nemohou kandidátům na ombudsmana dovolit. Byla by ráda, aby
některé spolky byly příště aktivnější.

4. Práce na novelizaci řádu SO

Sociální komise identifikovala několik zásadních problémů. Prvním z nich je článek 3 odstavec 1, kde
se hovoří o tom, že volby probíhají nejméně 48 hodin. Barbora Součková navrhuje místo toho volby
vyhlásit na dva po sobě jdoucí pracovní dny, Eva Hejzlarová zdůraznila, že by se volební aplikace
nezastavovala přes noc, jen by se muselo přesně vymezit časové rozmezí. Navrhuje rozmezí od 08:00
jednoho dne do 20:00 následujícího pracovního dne.

Komise se pak vrátila ke článku dvě řádu SO. V řádu mají podle Evy Hejzlarové zaznívat jen úplně
nejzásadnější věci.

Matěj Šarboch do dokumentu novelizace řádu SO formuloval nový odstavec 4 v článku 2, který se
bude týkat možnosti kandidátů odstoupit z voleb. Nový bod má zatím následující znění (které se může
ještě změnit): Kandidát může svou kandidaturu stáhnout. Může tak učinit nejpozději 48 hodin před
začátkem volby a to tak, že pošle e-mail s touto informací předsedovi volební komise. Předseda
komise následně tuto informaci zveřejní. V případě, že již nezbyde žádný kandidát na pozici
ombudsmana, volby se ruší a postupuje se stejně jako v případě, že se nerozhodl kandidovat nikdo ze
studentů daného institutu.

SK AS FSV UK se shodla, že kandidátní listiny se jmény kandidátů bude zveřejňovat 7 dní před
prvním dnem volby, místo nynějších 14.

Barbora Součková přednesla problematiku odvolávání ombudsmanů. Uvedla, že by se mělo konkrétně
formulovat, za jakých podmínek je možné ombudsmana odvolat. Jan Křovák připomněl, jak je
podobný systém nastaven v AS FSV UK.

Eva Hejzlarová polemizovala s tím, zda podobně zdvižená ruka skutečně přinese větší funkčnost
funkce. Dodala, že na rozdíl od senátorů v AS FSV UK, ombudsman svou nepřítomností na
schůzkách neohrožuje přímo zasedání SK ani fungování institutu, či studentů. Podle ní by mohla
formulace znít ve smyslu, že z důvodu vážných problémů ve výkonu funkce, které ombudsman není
schopen nebo ani po vyzvání nechce odstranit, může ho/ji SK odvolat na základě například
nadpoloviční většiny všech členů SK (LK).

5. Komunikační desatero



Jan Křovák představil projekt komunikačního desatera, které by mělo sloužit jak pro pedagogy, tak
pro studenty. Jedná se o sadu deseti komunikačních pravidel pro každou stranu, tedy dvaceti celkem.
V nich jsou základní poučky, od toho, jak pedagogy správně oslovovat, přes nutnost nastavení si
určitých limitů e-mailové komunikace, až po vzájemný respekt. Více se tomuto dokumentu bude SK
AS FSV UK věnovat na příštím zasedání.

6. Různé

Jan Křovák informoval o tom, že Výroční zpráva AS FSV UK za rok 2021 je v té fázi, že odešla ke
grafickému zpracování a bude tak hotová v nejbližší době.

Barbora Součková informovala, že s Lucií Lemonovou konzultovala propagaci povědomí o duševním
zdraví. Lucie Lemonová bude s žádostí o zveřejnění informací urgovat PR oddělení a požádá ho o
vytvoření informačního letáku, na kterém budou základní možnosti psychologické pomoci pro
studenty zveřejněny.

Předsedkyně také informovala, že se spolu s Matějem Šarbochem zúčastní ke konci ledna kolokvia
ombudsmanky FAMU.

Zapsal: Jan Křovák

Za správnost: Barbora Součková


