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Opatření FSV UK v reakci na válku na Ukrajině: 
 
1. Aktivní zapojení do celouniverzitních opatření (ubytování, koordinace dobrovolnické 

pomoci) – T. Klabíková byla pověřena koordinací těchto aktivit a zároveň byla zřízena 
jednotná webová stránka. 

2. Oslovení partnerských univerzit na Ukrajině – je potřeba sestavit přehled aktuálních 
kontaktů na Ukrajině, a to i s ohledem na fakt, že některé kontakty nejsou oficiální. Dále je 
třeba zmapovat, jaká forma pomoci je potřeba. Veškeré informace se budou soustřeďovat 
u T. Klabíkové.  

3. Informační podpora pro ukrajinské studenty a akademiky na webu FSV UK – byla zřízena 
linka psychologické pomoci a je potřeba odkaz na stránku zveřejnit na stránkách FSV UK.  

4. Stipendia a další aktivní opatření pro stávající studenty z Ukrajiny (psychologická pomoc, 
právní poradenství, zohlednění situace při plnění studijních povinností)  
4.1. Je nutná zpětná vazba od samotných studentů (celkem na FSV 76 Ukrajinských 

studentů), jakou formu pomoci aktuálně potřebují. T. Nigrin informoval, že obešle 
dopisem studenty z IMS s dotazem na konkrétní formu pomoci.   

4.2. Školné – byla řešena otázka školného pro ukrajinské studenty. Z diskuse vyplynula 
shoda na udělení zvláštního stipendia ukrajinským studentům v placených i 
neplacených studijních programech, které by pokrylo celé náklady na školné pro LS 
2021/2022. Náklady na toto stipendium by měly nést z poloviny jednotlivé instituty a 
z poloviny FSV. Bylo by vhodné celou problematiku řešit shodně napříč fakultami a 
proto bude T. Klabíkovou Rábovou vznesen dotaz na vedení RUK, zda není 
připravováno celouniverzitní opatření či zavedení speciálního projektu.  

4.3. Je nutné zohlednění situace při plnění studijních povinností Ukrajinských studentů. Při 
neplnění docházky či neodevzdání zadaných úkolů je třeba přistupovat individuálně 
ke každému studentovi, a to s maximálním možným respektem. Tuto informaci předají 
ředitelé jednotlivých IS všem vyučujícím.  

4.4. Spolupráce s odbornými institucemi – T. Klabíková Rábová kontaktuje nadaci Člověk 
v tísni, se kterou má FSV uzavřenou partnerskou smlouvu, a dohodne s jejími 
zástupci, že studenty, kteří budou mít odborné konkrétní dotazy, budeme odkazovat 
na ně.  

5. Stanovisko k ruským studentům na FSV UK – bude vydáno oficiální stanovisko děkana 
k ruským studentům na FSV UK. Toto stanovisko bude obsahovat informaci, že 
schvalování útoku Ruska na Ukrajinu nebo vyjadřování podpory stávajícímu kremelskému 
vedení nebude fakulta tolerovat a může být za určitých okolností kvalifikováno jako trestný 
čin. 

6. Smlouvy s partnerskými institucemi v Rusku – bylo odsouhlaseno, že fakulta pozastavuje 
jakékoliv další aktivity vyplývající z dohod s ruskými institucemi.  

7. Ředitel IPS požádal o rozeslání šablon v ukrajinských barvách tak, aby veškerý obsah byl 
v jednotném stylu.  

8. Otevření pozic pro ukrajinské studenty v českých, případně cizojazyčných programech 
(osvobození od poplatků) od AR 2022/2023 – předpokládá se, že toto bude řešeno 
centrálně z RUK, pokud ne, bude řešit FSV samostatně. Byla diskutována možnost 
otevření speciálního studijního pobytového programu pro studenty přicházející z Ukrajiny. 
Před jeho otevřením by bylo potřeba zajistit intenzivní výuku českého jazyka a po jeho 
absolvování by studenti mohli být na základě přezkoušení zařazeni do probíhajících 
studijních programů.  
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9. Možnost zřízení zvláštních chairs pro akademiky z Ukrajiny – byla diskutována možnost, 
že na každém IS by mohla vzniknout jedna taková pozice.  

10. Ustavení fakultní “policy group” pro zajištění a koordinaci odborných návrhů ze strany FSV 
UK, organizace veřejných akcí – bylo by vhodné, aby skupinu zorganizovala UK jako celek. 
PR FSV UK zajistí, aby na stránkách fakulty bylo možné dohledat seznam expertů, kteří 
jsou schopni a ochotni se vyjadřovat k problematice Ukrajiny. Ředitelé jednotlivých institutů 
dodají své zástupce T. Klabíkové, která zajistí jejich oslovení. Zároveň budou osloveni 
zástupci studentských spolků, kterým bude nabídnuta možnost spolupráce s FSV.  

 


