
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK
Datum: 30. 3. 2022, 15:00
Prezenční forma zasedání: Hollar H212
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Eva Hejzlarová, Jan Hlaváč, Jan Křovák,
Barbora Součková, Veronika Macková, Jáchym Nerad

Hosté: ombudsman IKSŽ Marcel Faltys, ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová, předsedkyně
AS FSV UK Magda Pečená

Nepřítomní: Matěj Šarboch (omluven), Lucie Lemonová (omluvena) ombudsmanka IES
Viktorija Pasichnyk (omluvena), ombudsman IPS Jan Volenec (omluven), ombudsman IMS
Tomáš Čevela

_____________________________________

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 23.2.2022

Pro: Hejzlarová, Hlaváč, Křovák, Macková, Součková, Nerad
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

Program zasedání byl schválen.

2. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsmanka IES: Ombudsmanka IES prostřednictvím e-mailového reportu informovala o dění na
institutu, řešila hned několik záležitostí. První případ byl nevhodný e-mail od vyučujicího na IESu, ve
kterém reagoval na situaci na Ukrajině a požadoval, aby ruští studenti na sociální síť přidali příspěvěk,
ve kterém odsuzují invazi ze strany Ruska. S vyučujícím jsem situaci vyřešila domluvou, omluvil se a
studenty na hodině i e-mailem informoval, že po nich toto požadovat nadále nebude.

Dále také řeší nevhodné chování ze strany vyučujícího. Jedná se o větší množství skutečností, které
nastaly během přednášek a seminářů. Od pozdních příchodů na hodiny a zkoušky, přes nespravedlivé
hodnocení domácích úkolů a testů až po nevhodné poznámky směrem ke studentům. Měla již schůzku
ohledně této situace s ředitelem IESu docentem Gregorem a garantkou bakalářského studia,
docentkou Chytilovou. Vše je stále v řešení, oba budou stížnost s daným vyučujícím brzy probírat.

Také se sešla se studentem ze Západočeské univerzity v Plzni, který právě řeší s jejich děkanem
možnost zavedení pozice studentského ombudsmana. Podala mu příslušné informace k tomu, jak na
FSV ombudsman funguje a odkázala ho na Řád.

Ombudsman IKSŽ: Ombudsman Marcel Faltys informoval o tom, že ho nikdo s žádným podnětem
nekontaktoval. Ozvala se mu ale iniciativa Nahlas z FF UK, která se zabývá případem
sexualizovaného násilí ze strany pedagoga a v návaznosti na tento případ se zasazuje o zavedení
lepších podmínek pro řešení i prevenci takových případů. Zástupci iniciativy pozvali Marcela Faltyse
na schůzku, schůzka proběhne hned dnes (30. března).



Ombudsmanka ISS: Ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová sociální komisi informovala o tom, že se jí
ozvala studentka z prvního ročníku, podstata problému není zatím jasná, studentka o něm chce více
mluvit na společné schůzce s ombudsmankou. Také se jí ozvala zmíněná iniciativa Nahlas.

Následně se mezi přítomnými členy zasedání rozvinula debata. Předsedkyně AS FSV UK Magda
Pečená se ombudsmanů a ombudsmanek zeptala, jaký vidí vývoj ve funkci ombudsmana, zda jim
práce zabírá čas.

Marcel Faltys informoval, že jemu práce ombudsmana čas nezabírá a že by bylo dobré, aby se zvýšilo
povědomí o existenci této instituce.

Veronika Macková uvedla, že by bylo vhodné, kdyby jednotlivé instituty propagovaly institut
ombudsmana prostřednictvím sociálních sítí spolků, případně i oficiálních profilů institutů.

Barbora Součková navrhla, že by mohlo být vhodné uspořádat událost, na které by se ombudsmani
mohli setkat se studenty na neformální bázi. Podle ní by to mohla být skvělá příležitost, jak rozšířit
povědomí o ombudsmanském institutu, ale i by se na takové akci mohly artikulovat některé podněty
nebo problémy nižšího charakteru, které by si studenti přáli na svých institutech změnit.

Magda Pečená podotkla, že PF UK vypsala pozici ombudsmana jako běžnou zaměstnaneckou pozici,
nebudou to tedy studenti. Zeptala se, zda by pozice seniorního ombudsmana podle přítomných
ombudsmanů dávala smysl.

Julie Hlaváčová informovala o tom, že podobný princip chtěli zavést na některých středních školách.
Dodala, že jí princip, který popsala Magda Pečená, přijde smysluplný.

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková uvedla, že o něčem podobném diskutovala s
Veronikou Mackovou. Ta na to konto dodala, že od nápadu ustoupili kvůli tomu, že se chystá pozice
ombudsmana UK (celouniverzitní). Ta by pak podle Veroniky Mackové měla sloužit právě třeba pro
doktorandy a akademiky.

Eva Hejzlarová připomněla, že podobná diskuse proběhla už v době, kdy se člen SK Matěj Šarboch
zúčastnil kolokvia ombudsmanky FAMU. Logika ombudsmanů na FSV je podle ní spíše funkce
komunikačních kanálů. Magda Pečená uvedla, že jí princip, který nastavila FSV UK, přijde
smysluplný.

Nicméně podle Marcela Faltyse a Julie Hlaváčové by byla nějaká zastřešující či seniorní pozice
užitečná.

3. Poznámky k dokumentům řádu SO a plán dalšího postupu

Předsedkyně SK informovala o tom, že zapracovala finální poznámky do novelizace řádu SO.
Součková informovala o tom, že podle ní je nyní dokument Řádu SO ucelen a bylo by podle ní dobré
postoupit dokumentu LK AS FSV UK (během dubna) a také se sejít s vedením FSV UK. Přibližně v
půlce dubna by pak SK zaslala dokument k poznámkování AS FSV UK. Ke schválení by v ideálním
případě mohlo dojít na květnovém zasedání AS FSV UK.

Další položkou tohoto bodu byl draft manuálu k volbám SO pro studentské spolky. Předsedkyně SK
vypořádala připomínky členů komise a dokument ještě v celé šíři revidovala. V návaznosti na debaty
z minulého zasedání SK přišla s návrhem řešení pro vymezení pravidel kampaně, které do dokumentu
vypracovala. V těchto souvislostech informovala, že jí přijde, že by SK studentským spolkům v
souvislosti s volbami studentských ombudsmanů nemusela dávat obrovské množství různých příkazů



a zákazů. Většina z nich by podle ní měla pramenit z logiky věci, vlastního vnímání věci a intuice
spolků. Členům SK představila nově formulované pasáže, se kterými přítomní členové souhlasili. Jan
Hlaváč uvedl, že za něj je současné znění manuálu v pořádku, není podle něj ani přehnané, ani
podceněné. Barbora Součková na základě souhlasu se současnou podobou uvedla, že ji předloží
studentským spolkům a nad dokumentem s nimi podebatuje nad podobou, která by byla pro obě
strany konsensuální. Dokument nebude schvalovaný AS FSV, finální verze bude graficky upravena a
předána spolkům.

4. Poznámky ze StK ke Komunikačnímu desateru

Jan Křovák informoval o tom, že StK AS FSV UK vytvořila upravené znění desatera, ze kterého se
stalo šestero pravidel komunikace. Dodal, že se zněním nemá problém a nevadí mu, že se změnil
počet pravidel. Došlo pouze ke změně formulací a revizi jednotlivých bodů, aby nedocházelo k
duplikaci některých pravidel.

Eva Hejzlarová navrhla, aby nebyla pravidla ve svém názvu označena žádným číselným označujícím,
protože se počet pravidel může třeba do budoucna změnit. Komise se proto shodla, že bude vhodné
dokument nazývat jako “Komunikační kodex”.

Usnesení č.2: SK AS FSV UK vyjadřuje souhlas se zněním komunikačního kodexu v podobě,
kterou po revizi předložila StK AS FSV UK.

Pro: Hejzlarová, Hlaváč, Křovák, Macková, Součková, Nerad

Proti: 0

Zdržel se: 0

SK AS FSV UK bude nyní postupovat v souladu s harmonogramem navrženým na minulém zasedání.
Po schválení kodexu studijní komisí zašle Jan Křovák kodex proděkance pro studium Malvíně Krausz
Hladké.

5. Různé

Barbora Součková informovala SK AS FSV UK o existenci Nadačního fondu UK, který přispívá
mimo jiné na studenty UK z Ukrajiny. Barbora Součková informovala členy komise o podnětu PR
oddělení FSV UK Barbory Buřičové, která ji upozornila na nevhodné zpracování webových stránek
fondu. Web je velice nepřehledný, a to nejen pro potenciální dárce, ale i žadatele o pomoc. Bylo by
tedy vhodné stránky upravit, aby byly intuitivnější a zároveň i reprezentativnější.

Barbora Součková proto požádala Jana Křováka, zda by nemohl na tuto skutečnost upozornit v AS
UK. Jan Křovák přislíbil, že se v AS UK zasadí o zlepšení. Osloví předsedy IT komise AS UK
Andreje Farkaše a předsedu SK AS UK Michaela Glogra.

Další agendou tohoto bodu jednání byla organizace pomoci pro studenty a akademiky, kteří jsou
zasaženi válkou na Ukrajině. Na koordinované pomoci by chtěla s SK spolupracovat i proděkanka
Tereza Klabíková Rábová, která již předsedkyni SK AS FSV UK v této věci oslovila. Barbora



Součková proto otevřela debatu nad současnou situací a možnými podněty, kterými by se SK v těchto
souvislostech mohla zabývat.

Magda Pečená informovala o tom, že na IES již nastoupila ukrajinská akademička, na IKSŽ bude také
někdo nastupovat. Zatím byly přijaty jednotky nových studentů.

SK dále debatovala nad tím, jak by mohla konkrétní pomoc vypadat. Veronika Macková uvedla, že
FSV UK může nabídnout např. notebooky a další elektroniku. Dodala, že SK AS FSV UK může
zprostředkovat nabídku a poptávku pomoci Ukrajině. S tím se další členové SK AS FSV UK
ztotožnili a souhlasili s tím, že by mohlo být uspořádáno setkání se studenty, kterých se situace dotkla,
na kterém by Sociální komisi mohli předat své konkrétní požadavky.

Eva Hejzlarová uvedla, že důležitý je například systém buddies, tedy dobrovolníka z řad českých
studentů, který by studentům z Ukrajiny pomáhal. Další věc je ale i nostrifikace diplomů.

Eva Hejzlarová také upozornila na problematiku ruských či běloruských studentů, na které by se v
souvislosti s pomocí nemělo zapomínat. Pomoci by se jim mohlo např. nabídkou pracovních pozic.

Barbora Součková uvedla, že bude směrem k vedení FSV UK za SK komunikovat tři zásadní body:
iniciativu setkání SK AS FSV UK s ukrajinskými studenty a akademiky, podporu systému buddies a
také pracovních pozic proplácených formou stipendia.

Zapsal: Jan Křovák
Za správnost: Barbora Součková


