
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK
Datum: 28. 2. 2023, 16:00
Prezenční forma zasedání: Online - Google Meet
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Eva Hejzlarová, Jan Hlaváč, Veronika
Macková, Barbora Procházková, Barbora Součková, Jan Volenec

Nepřítomní: Michaela Němcová (omluvena)

Hosté: Miriama Sokoláková (ombudsmanka IES), Zuzana Jarolímková (ombudsmanka
IKSŽ), Alexandra Nosková (ombudsmanka IMS), Aleš Michal (ombudsman IPS), Martina
Fortnerová (ombudsmanka ISS)

_____________________________________

1. Program zasedání

Jménem předsedkyně AS FSV UK Magdy Pečené byla svolána první schůze Sociální komise. O
svolání schůze byla požádána Barbora Součková, která přivítala všechny členy a nechala hlasovat
o schválení programu zasedání.

Usnesení č.1: SK AS FSV UK schvaluje program zasedání dne 28.2.2023

Pro: Hejzlarová, Hlaváč, Macková, Procházková, Součková, Volenec
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

Program zasedání byl schválen.

2. Volba předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně komise

Na svém prvním zasedání SK AS FSV UK přistoupila k volbě svého vedení, tedy předsedy nebo
předsedkyně komise a k volbě místopředsedy nebo místopředsedkyně komise.

Barbora Součková vyzvala všechny členy, aby vyslovili své návrhy na pozici předsedy nebo
předsedkyně Sociální komise.

Jan Volenec navrhnul na post předsedkyně Barboru Součkovou.

Barbora Součková nominaci přijala. Žádný další návrh členové komise nevznesli.

Hlasování o navržené kandidátce Barboře Součkové na post předsedkyně SK AS FSV UK

Pro: Hejzlarová, Hlaváč, Macková, Procházková, Volenec
Proti: 0
Zdržel/a se: Součková

Barbora Součková byla zvolena předsedkyní SK AS FSV UK.

Dále se komise přesunula k volbě místopředsedy nebo místopředsedkyně Sociální komise.

Barbora Součková navrhla Veroniku Mackovou, která nominaci přijala. Žádný další návrh členové
komise nevznesli.



Hlasování o navržené kandidátce Veronice Mackové na post místopředsedkyně SK AS FSV UK

Pro: Hejzlarová, Hlaváč, Součková, Procházková, Volenec
Proti: 0
Zdržel/a se: Macková

Veronika Macková byla zvolena místopředsedkyní SK AS FSV UK.

3. Zprávy od studentksých ombudsmanů

Ombudsmanka IES: Miriama Sokoláková informovala o své agendě, kterou řešila přes zkouškové
období. Zabývala se zejména stížnostmi ohledně zkoušek, řešila drobná nedorozumění, porušování
pravidel z nevědomosti (např. známkování, ukazování testů), problémy byly menšího rázu. Střetla se s
konstruktivním přístupem od vyučujících, v jednom případě řešila situaci i s vedením institutu,
spolupráci si pochvaluje, vše se podařilo vyřešit.

Ombudsmanka IKSŽ: Zuzana Jarolímková upozornila na to, že by bylo vhodné používat v
dokumentech, které upravují institut studentských ombudsmanů, genderově nezabarvené označení
“ombudsperson”, v případě českých zahrnovat variantu “ombudsman/ombudsmanka”.

Referovala také o své agendě, studenti si stěžovali na komunikaci s vyučujícími, řešila drobné studijní
záležitosti a problémy. Větší problém, který řešila, bylo vyhození větší skupiny studentů z jednoho
kurzu na IKSŽ kvůli neomluveným absencím a nesplněným úkolům, celá záležitost byla ze strany
angažovaných studentů i vyučujících nešťastně uchopená, Problém se povedlo urovnat, ale vyvstává z
něj otázka, revize pravidel pro absence v seminářích/cvičeních.

V návaznosti na to komise diskutovala o problematice absencí, respektive docházky v jednotlivých
kurzech.

Veronika Macková upozornila, že Studijní řád jasně stanovuje, že je docházka nepovinná.

Barbora Součková upozornila, že to potvrzuje i proděkanka pro studijní záležitosti Malvína Krauzs
Hladká, kterou s tímto dotazem kontaktovala ombudsmanka za IMS Alexandra Nosková.

Eva Hejzlarová uvedla, že Sociální komise a ombudsmani by měli fungovat jako sběrné místo pro
podněty, dále také uvedla, že je pro to, aby byla problematika povinné docházky předána Studijní
komisi a měla by být lépe komunikována jak mezi studenty, tak i mezi pedagogy.

Členové Sociální komise se shodli na tom, že na příštím setkání připraví podkladové materiály pro
podnět k nepovinné docházce, který bude následně předán studijní komisi AS FSV UK.

Ombudsmanka IMS: Alexandra Nosková se zabývala agendou, která je typická pro zkouškové
období, řešila také případ s povinnou docházkou v hodinách, který byl řešený i s vedením institutu. To
však odmítlo vyjádření proděkanky pro studijní záležitosti, že je docházka nepovinná. Ombudsmanka
také dodala, že má pocit, že někteří studenti po ní chtěli i nereálné požadavky, např. jako to, aby
zařídila termíny po zkončení zkouškového období apod.

Ombudsman IPS: Aleš Michal hodnotí svou agendu, kterou se zabýval, do tří kategorií záležitostí. V
té první, shodně jako ostatní ombudsmanky, řešil studijní záležitosti, komunikaci studentů s
vyučujícími, tyto problémy ale podle něj měly rychlé a konstruktivní řešení.



Ve druhé úrovni se zabýval dvěma případy nevhodného chování. Nejdříve na úrovni student-student -
tento případ je stále v řešení, konkrétní výstup bude, odehrálo se to na seznamovacím kurzu v září,
ombudsman komunikuje s psycholožkou a se studenty na řešení problému pracuje.

Ve druhém případě to bylo nevhodné chování zaměstnanec koleje-studentka (zahraničního programu).
Vyřešilo se to až tím, že se z koleje odstěhovala, ale za ombudsmanem šla až potom, co tak učinila.
Aleš Michal se sešel s vedením koleje a byl ujištěn, že zaměstnanec už není zaměstnancem koleje a
ani není zaměstnancem UK.

Ve třetím případě se jednalo o případ studenta doktorského studia, který nesouhlasí s hodnocením IPS,
které mu dal jeho školitel. Ombudsman členy komise podrobně s případem seznámil a poskytnul i
podrobnou zprávu o případu. Aleš Michal odmítl, že by se jeho pozici v celém případu někdo snažil
obejít.

Sociální komise i všechny ombudsmanky vyjádřily Aleši Michalovi podporu a komise se shodla, že
jeho postup ve věci byl správný.

Eva Hejzlarová doporučila tento případ z pohledu ombudsmana uzavřít a předat proděkanovi pro
doktorské studium Tomáši Cahlíkovi. Doporučuje to i proto, aby záležitost pro ombudsmana nebyla
příliš psychicky náročná.

Barbora Součková doporučila o této záležitosti informovat tiskovou mluvčí FSV UK Kláru
Hylákovou.

Ombudsmanka ISS: Martina Fortnerová uvedla, že řešila méně závažné případy, drobné studijní
záležitosti, oslovili ji i dva studenti ze zahraničních programů. Podařilo se jí vše vyřešit, vyučující na
stížnosti studentů flexibilně reagovali.

4. Vize Sociální komise

Mezi členy sociální komise proběhla krátká rozprava o vizích a případných návrzích pro agendu
sociální komise.

Barbora Součková vnímá jako důležité pokračovat na úpravách institutu studentských
ombudsmanů a na jeho rozvoji. Jejími prioritami jsou také např. témata udržitelnosti nebo
psychologická pomoc studentů. Chtěla by např. i ověřit, zda jsou současné kapacity pro studenty
dostatečné.

Barbora Procházková by chtěla otevřít téma rodičovství na fakultě - balanc mezi
studijním/pracovním životem a rodičovstvím, příp. vznik hlídacího zařízení na fakultě. Veronika
Macková podpořila, podle ní bychom se mohli se inspirovat v Brně na MU.

Veronika Macková vidí jako důležité pokračování na agendě ombudsmanů, rozvoj programů
duševního zdraví, komunikace studentů s pedagogy (vnímá v současnosti zhoršení, možná by se
měly podle ní dělat víc semináře, protože se studenti neomlouvají a nekomunikují dobře). Také by
chtěla zapracovat na komunikaci se studentskými spolky - hlavně by se chtěla zaměřit na problémy
se seznamovacími kurzy a prevenci nevhodného chování (př. pedagogové na seznamovacích
kurzech jako povinnost apod.).

Eva Hejzlarová si za své předsevzetí a cíle do SK bere hlavně evaluaci ombudsmanů, také by
chtěla vyladit pozici, aby mohla fungovat buď samotná, ale i v kooperaci s univerzitním/fakultním
ombudsmanem. Podotkla také, že by ráda podpořila např. i příspěvky na kurzy pro ombudsmany
(upozornila na existující fondy na takovéto vzdělávání), zároveň také reagovala na nápad Barbory
Procházkové o fakultní školce.



Jan Volenec jako prioritu vnímá studentské ombudsmany, chtěl by, aby lidé nezneužívali
ombudsmany, například s věcmi, které nejsou v jejich kompetenci, zároveň by se chtěl zasadit o to,
aby byli ombudsmani opravdu respektovaní - osvěta, a to i pracovníků.

Zapsala, za správnost: Barbora Součková


