
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK  
 

Datum: 25. května 2020 (10:00 - 11:15) 

Platforma k on-line zasedání: Google Meets 

Přítomni: Hana Kubátová, Lucie Lemonová, Eva M. Hejzlarová, Veronika Macková 

Hosté: Alice Němcová Tejkalová  

 

Veronika Macková zrekapitulovala (především pro Evu M. Hejzlarovou, která není členkou AS 

FSV UK) výstup z již proběhlého dotazníku týkající se sociální situace studentů FSV UK 

během koronavirové pandemie. Ředitelům každého institutu FSV se posílala excelová tabulka 

k řešení konkrétních situací/studentů (všichni studenti, kteří chtěli finanční pomoc/práci ji 

z institutů dostali).  

 

Na paní děkanku nebyly žádné dotazy a jednání Sociální komise tak opustila. 

 

Poté Sociální komise AS FSV UK debatovala o Kolejích a menzách, protože se na předsedkyni 

komise obrátila jedna studentka bakalářského programu, která si stěžovala na nekomunikaci 

a špatný přístup KaM. E-mail nám zaslala i Mgr. Kateřina Vovsová, ta jako členka studijního 

oddělení (pro doktorské studium) musí řešit za zahraniční studenty ubytování na kolejích. 

Předsedkyně SK AS FSV UK všechny podklady předala zástupcům Sociální komise AS UK 

a následně s jednou zástupkyní SK AS UK (Eliškou Černovskou) komunikovala o KaM. Toto 

téma se bude projednávat na plénu AS UK (29. května).  

 

Dalším tématem byl Nadační fond FSV UK. Nyní není nejvhodnější doba zakládat Nadační 

fond FSV UK, ale Hana Kubátová navrhla, že by bylo vhodné zjistit, jak fungují nadační fondy 

na jiných fakultách (resp. univerzitách). Dále navrhla vyzvat sociální komisi AS UK k debatě 

o nadačním fondu celé univerzity (bylo by to lepší vyjednávací pozice pro potenciální 

sponzory). Tajemník Ondřej Blažek komunikoval s Hanou Kubátovou ohledně Nadačního 

fondu FSV UK a nyní bychom měli na zasedání AS FSV UK prodiskutovat, zdali něco 

takového chceme (jestli je to potřeba, jaký bude klíč pro výběr studentů, které bychom podpořili 

atd.). Máme prostor pro debatu, protože to není prioritou a nemusí to být hotové do dalšího 

zasedání, takže je čas se o tom pobavit a zjistit, jestli chceme NF pouze na FSV UK nebo 

chceme “jít dál” a mluvit o celé univerzitě (Nadačním fondu UK) a debatovat to se Sociální 

komisí AS UK.   

 

Lucie Lemonová položila dotaz na psychologa pro studenty FSV UK. Veronika Macková 

informovala Sociální komisi o postupu řešení možnosti spolupráce s fakultním psychologem. 

Vzhledem ke koronavirové krizi se toto řešení pozastavilo, avšak Centrum Carolina během 

koronavirové krize nabízel studentům psychologickou konzultaci po telefonu/online. 

Informační, poradenské a sociální centrum (UK point) pak na webových stránkách udělalo 

přehled poraden, kde je možné se objednat. Veronika Macková bude e-mailem kontaktovat UK 

point s dotazem, jak to vypadá s psychologem pro FSV UK, která poradna bude určena pro 

studenty a zaměstnance FSV UK.  

 

Na květnovém zasedání Sociální komise AS FSV UK se probírala i Výroční zpráva FSV UK 

za rok 2019, ke které neměla komise připomínky. 

 

Eva M. Hejzlarová informovala o novinkách týkajících se činnosti odborové organizace. 

Momentálně odbory řeší s tajemníkem fakulty nastavení benefitů pro zaměstnance. Odborová 

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-16.html?fbclid=IwAR3UAdKiKI-mKoSNgBXpvTmZ_IDOnhXsNIUa4rwoBWoZXjA8-CQGX2wq2PU
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-66.html


organizace si mj. vyžádala konkrétní data o distribuci úvazků (jejich výše) na jednotlivých 

částech fakulty, aby bylo možné kvalifikovaně diskutovat o tom, jakým směrem by měly 

případné změny v nastavení benefitů jít.   

 

V následné debatě na téma “různé” se řešila komunikace ředitelů institutů se zaměstnanci 

(odevzdávání reportů o on-line výuce bylo na některých institutech častější než na jiných atd.). 

Eva M Hejzlarová se ptala, zdali bude možné podílet se na dotazníku pro učitele, který by 

reflektoval on-line výuku (jak se pedagogům učilo, co fungovalo, co nikoli). O tomto dotazníku 

se mluvilo na Studijní komisi, kde po něm byla “poptávka” od některých členů komise. 

Veronika Macková předala informaci ze Studijní komise, kde byl tento návrh na dotazník pouze 

zmíněn a pokud bude i nadále diskutován, tak se Sociální komise v této věci spojí se Studijní 

komisí AS FSV UK.  

 

Na závěr Veronika Macková komisi informovala o připravovaném manuálu Centra 

celoživotního vzdělávání o způsobech organizace distančních státních závěrečných zkoušek, 

obhajobách a distančním zkoušení a výuce, který se nyní vyrábí. 

 

Ve středu 27. 5. se konal webinář Nevypusť duši, který vybralo vedení fakulty po konzultaci 

se zástupkyněmi Sociální komise. V této oblasti se hodně angažovala Lucie Lemonová, která 

následně zjišťovala i reakce studentů na tuto akci a ohlas byl velmi pozitivní. 

 

 

Zapsala: Lucie Lemonová, Veronika Macková 

 

 


