
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK
Datum: 8. 6. 2022, 15:00
Prezenční forma zasedání: Online prostřednictvím platformy Google Meet
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Matěj Šarboch, Jan Hlaváč, Jan Křovák,
Barbora Součková, Jáchym Nerad

Hosté: ombudsmanka IES Viktorija Pasichnyk, ombudsman IPS Jan Volenec, ombudsmanka
ISS Julie Hlaváčová, předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená

Nepřítomní: Eva Hejzlarová (omluvena), Veronika Macková (omluvena), ombudsman IKSŽ
Marcel Faltys, ombudsman IMS Tomáš Čevela (omluven)

_____________________________________

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 8. 6. 2022

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

Program zasedání byl schválen.

2. Harmonogram a vyhlášení voleb pro institut studentských ombudsmanů

Barbora Součková představila členům SK harmonogram pro nadcházející volby pro institut
studentských ombudsmanů v následující podobě:

20. srpna 2022 Zahájení propagace + výzva pro potenciální zájemce

26. srpna 2022 Deadline stanovení volebních komisí na institutech

1.- 26. září 2022 Přihlašovací období pro zájemce na pozici 

3. - 4. října 2022 Volby studentských ombudsmanů

7. října 2022 Nejzazší termín vyhlášení výsledků voleb

12.  nebo 19. října                     První schůze s novými ombudsmany

Usnesení č.2: SK AS FSV UK schvaluje harmonogram pro nadcházející volby pro institut
studentských ombudsmanů.

Pro: Hlaváč, Křovák, Součková, Nerad, Šarboch
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č.3: SK AS FSV UK vyhlašuje volby pro institut studentských ombudsamnů na
nadcházející funkční období 2022/2023, které proběhnou ve dnech 3. a 4. října 2022.

Pro: Hlaváč, Křovák, Součková, Nerad, Šarboch
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsmanka IES: Ombudsmanka IES se nezabývala žádnými závažnými podněty. Komisi
informovala o průběhu řešení podnětu ohledně jednoho z vyučujícího IES (ombudsmanka o něm
informovala již dříve). Podle ombudsmanky byl problém řešen ředitelem IES docentem Gregorem a
garantkou bakalářského studia docentkou Chytilovou osobní schůzkou s vyučujícím. Sama
ombudsmanka se z vlastní iniciativy s odstupem času zeptala studentů, zda došlo ze strany
vyučujícího ke změnám v přístupu ke studentům.

Ombudsman IPS: Ombudsman IPS informoval o podnětu, který dostal od jedné ze studentek. Podnět
se týkal nevhodné komunikace mezi studentkou a vyučujícím (ze strany vyučujícího mělo docházet k
příliš osobní komunikaci - zprávy atd. - studentka upozornila, že se nejednalo o žádnou formu
sexuálního obtěžování, pouze jí kontakt s vyučujícím nepřišel vhodný). Studentka sama vyučujícího
upozornila, že jeho chování není vhodné. Ombudsmana kontaktovala proto, aby o situaci věděl
(obávala se, aby ukončení jejího kontaktu s vyučujícím negativně neovlivnilo výsledky u jejích SZZ,
u kterých měl být daný vyučující přítomný). Jan Volenec o situaci informoval i předsedkyni a
místopředsedkyni SK AS FSV UK, které se spolu s Volencem domluvily na případném dalším
postupu. Studentka úspěšně složila SZZ a situace její závěrečné zkoušky nijak neovlivnila.

Ombudsmanka ISS: Ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová žádný podnět neřešila.

3. Různé

Jan Volenec se zúčastnil semináře s vysokoškolskými ombudsmany na UPOL. Členkám a členům SK
předal zprávu s postřehy ze setkání.

Matěj Šarboch předběžně informoval o výsledcích evaluace institutu studentských ombudsmanů.
Finální zprávu představí spolu s Evou Hejzlarovou na zářijovém zasedání SK.

Barbora Součková informovala, že novelizovaná verze dokumentu k institutu studentských
ombudsmanů byla schválena plénem AS FSV UK. Její novelizovanou verzi nechá vyvěsit na webové
stránky. Dokument předá na překlad do Aj.

Jan Volenec vznesl nápad, že ke zvýšení povědomí o ombudsmanech by možná pomohlo, kdyby byly
jejich medailonky a kontakt přístupné i z webových stránek jednotlivých institutů. Barbora Součková
vyvěšení informací na web zařídí.

Zapsala, za správnost: Barbora Součková


