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Sociální komise AS FSV UK svým zasedáním reagovala na usnesení Studijní komise AS FSV 

UK a také Ekonomické komise AS FSV UK, kterými byla vyzvána, aby se spolu s 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy a vedením Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy zabývala možnými sociálními dopady koronavirové krize na studenty a studentky. 

Dále byla Sociální komise AS FSV UK požádána o zmapování aktuální sociální situace 

studentů FSV UK. Protože Sociální komise AS FSV UK považuje téma sociální situace (a tedy 

i sociálních stipendií) za aktuální a důležité, bylo rovněž jediným tématem on-line setkání. 

Pozvání na zasedání přijala rovněž děkanka fakulty a studentští zástupci FSV UK v 

Akademickém senátu UK, resp. její Sociální komisi. 

  

Protože sociální stipendia jsou v gesci Univerzity Karlovy jako celku, nikoli tedy jednotlivých 

fakult, členky Sociální komise AS FSV UK požádaly přítomné zástupce FSV UK v Sociální 

komisi UK, aby toto téma otevřeli na svém nejbližším zasedání. Důležité je především zjistit, 

zda a případně jak bude univerzita řešit možnou aktuální tíživou sociální situaci svých studentů. 

Studentští zástupci komisi informovali, že téma jako takové nebylo doposud AS UK 

projednáno; chtějí ovšem diskusi otevřít na nejbližším jednání. Z této debaty vyplynulo první 

usnesení: 

  

USNESENÍ Č. 1: Sociální komise Akademického senátu FSV UK vyzývá zástupce Fakulty 

sociálních věd v AS UK, aby téma možných sociálních dopadů koronavirové krize na 

studenty otevřeli na nejbližším jednání pléna.  

  

Dalším diskutovaným tématem byly dopady koronavirové krize na sociální situaci studentů a 

v souvislosti s tím možné řešení na úrovni fakulty.  

 

První možností je založení Nadačního fondu FSV. Děkanka fakulty přítomné informovala, že 

tajemník v této věci opětovně vstoupí do diskuse s tajemníkem Přírodovědecké fakulty UK 

(tato jednání budou nyní velmi konkrétní a zaměřená na pravidla pro založení Nadačního fondu 

a získávání finančních prostředků pro tento fond). Jak děkanka zdůraznila, Přírodovědecká 

fakulta měla od počátku fungování svého nadačního fondu zdroje, které získala od absolventů 

fakulty a některých akademických pracovníků. Hana Kubátová doplnila, že by byla ráda, kdyby 

to po stejném vzoru mohlo fungovat rovněž na naší fakultě.  

Přestože Sociální komise AS FSV UK podporuje myšlenku zřízení fakultního Nadačního fondu 

(nápad na zřízení vzešel už z prvního zasedání této Sociální komise), jde o cíl dlouhodobý, 

který nemůže vyřešit aktuální situaci. Sociální komise proto diskutovala další možnosti.  

 

Legislativně není možné uvažovat o bezúročných půjčkách pro studenty. Děkanka ovšem 

doplnila, že jednotlivé instituty disponují příjmy z doplňkové činnost a tyto prostředky je možné 

použít prakticky bez omezení. Podle děkanky by studenti mohli požádat o pomoc své instituty 

formou stipendií; finanční podpora by zde mohla být vázána např. na činnost pro institut nebo 

katedru. 



  

Z debaty vyplynulo, že bude potřeba zmapovat aktuální sociální situaci studentů na FSV UK, 

aby bylo možné kvalifikovaně rozhodnout o nástrojích, které tuto situaci budou moci řešit. Na 

základě diskuze vypracovala Hana Kubátová krátký dotazník pro studenty, který po představení 

na plénu senátu přeloží do anglického jazyka. Myšlenka je taková, že odkaz na formulář bude 

studentům rozeslán pomocí SISu (v české i anglické verzi) s průvodním dopisem. Sociální 

komise AS FSV UK využije k tomuto účelu rovněž sociální sítě AS FSV UK a fakulty. Sociální 

komise tak po krátké diskuzi přijala v této věci své druhé usnesení:  

  

USNESENÍ Č. 2: Sociální komise Akademického senátu FSV UK žádá ředitele institutů 

o spolupráci při řešení sociálních problémů studentů, kteří se v souvislosti s 

koronavirovou epidemií ocitli v nelehké životní situaci. Sociální komise Akademického 

senátu FSV UK žádá vedení fakulty o distribuci předmětného dotazníku 

prostřednictvím SISu a sociálních sítí.  

 


