
Zápis z jednání SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK 
(27. 2. 2020)  

  
Místo a čas: Hollar, 212, 19:00 
Přítomní členové́ Sociální komise AS FSV UK: Hana Kubátová, Lucie Lemonová, Eva M. 
Hejzlarová, Veronika Macková 
Host: Kateřina Vovsová 
Body jednání: 

• Psycholog pro studenty 
• Workshopy pro studenty a zaměstnance FSV UK na téma duševního zdraví 
• Ombudsman/schránka stížností 
• Konference a „welcome week“ pro doktorandy 
• Čerpání benefitů pro zaměstnance 

  

1. Psycholog pro studenty 
 
Fakulta dostává příspěvek na studenty se speciálními potřebami. Tyto příspěvky se 
zvyšují a nyní je k dispozici 600 000 Kč. Kateřina Vovsová na schůzce s Centrem 
Carolina navrhovala psychologa pro studenty FSV. V tomto centru ve Školské ulici jsou 
k dispozici psychologové pro UK. Paní Mgr. Šárka Vohlídalová z Centra Carolina by 
přijala dalšího psychologa, který by z počátku nesloužil pouze studentům FSV UK, ale 
i dalším fakultám a FSV UK by zde měla vyhrazeno např. pět hodin v týdnu (poté by 
šlo navýšit, podle zájmu). Předsedkyně komise se spojí s paní Mgr. Vohlídalovou jaké 
jsou možnosti atd. a poté vše probere s tajemníkem fakulty. Pokud se podaří vyjednat 
možnost psychologické pomoci pro studenty, tak by se tato možnost mohla promovat 
na sociálních sítích, webu FSV UK a v Newsletteru. Psychologa by nezaměstnala FSV 
UK, ale Centrum Carolina, FSV UK by z fondu na studenty se speciálními potřebami 
financovala pouze faktury za studenty FSV UK. 
 
 

2. Plošné odměňování pedagogů za práci se studenty se speciálními potřebami je 
také jednou z možností, jak daný příspěvek využít.   
 

3. Den duševního zdraví by mohl být spojen se Sportovním dnem (“Den zdraví”). Dále 
budou v příštím semestru workshopy na udržení duševního zdraví a zvýšení povědomí 
o tématu. Vedoucí personálního oddělení, paní Hájková, nyní vybírá nejlepší nabídku 
od firem, které tento druh workshopů nabízí. Vše by opět mohlo být hrazeno z fondu 
na studenty se speciálními potřebami.  

 
 

4. Schránka důvěry a stížností pro studenty. Hana Kubátová navrhla vytvoření e-
mailové adresy pro stížnosti (tzv. schránka důvěry), následně bylo zjištěno, že stížnosti 
již přijímá a eviduje podatelna fakulty. Z debaty vzešel další nápad na novou roli 
ombudsmana – jeden student, jeden pedagog (pro každý institut, zapojit spolky, např. 
pro výběr ombudsmanů). Je hodně podnětů od studentů (špatné vypisování termínů 
na zkoušky, nekomunikace pedagoga atd.). Podle studentských senátorů nechtějí 
jejich spolužáci řešit vše oficiální cestou, protože se obávají “postihu” od daného 
pedagoga atd. (opět možnost financování z fondu pro studenty se speciálními 
potřebami). 



 
5. Welcome week a konference pro doktorandy  

Předsedkyně komise se sešla s proděkanem pro doktorské studium a společně 
debatovali o tzv. welcome weeku a konferenci pro doktorandy. Doc. Cahlík informoval 
o tom, že proběhne “welcome week pro doktorandy FSV UK”, kde budou workshopy 
(na pedagogické dovednosti, tvůrčí psaní, potřebné informace “co studenty čeká na 
Ph.D. studiu?” atd.). Sociální komise navrhuje i formální a neformální setkání 
doktorandů a školitelů a také konferenci pro doktorandy. Bylo by dobré zapojit CDS a 
studenty doktorského studia do návrhů, debat a realizace těchto akcí. Šlo by čerpat ze 
Studentských peněz zpětně na tuto akci, která bude v září/začátkem října? 
 

6. Čerpání benefitů pro zaměstnance starší 40 let 
Členka Studijní komise a předsedkyně Odborové organizace Eva M. Hejzlarová 
zjišťovala benefity pro zaměstnance starších 40 let (např. na bydlení/hypotéky) - zatím 
je to pouze do 40 let a bude komunikovat s Koordinační odborovou radou o posunutí 
této hranice.  

 

 
Zapsala: Lucie Lemonová, Veronika Macková 

 

 


