
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 23. 1. 2022, 15:00
Hybridní forma zasedání: Hollar H212
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Barbora Součková, Jan Hlaváč, Jan
Křovák, Lucie Lemonová, Matěj Šarboch,

Hosté:, ombudsman IKSŽ Marcel Faltys, ombudsman IMS Tomáš Čevela, ombudsman IPS
Jan Volenec

Nepřítomní: Veronika Macková Eva Hejzlarová (omluvena), ombudsmanka IES Viktorija
Pasichnyk (omluvena), ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová (omluvena)

_____________________________________

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 23.2.2022

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

Program zasedání byl schválen.

2. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsman IKSŽ: Marcel Faltys řešil problém s komunikací s vedoucím bakalářské práce jedné
studentky. Tento problém byl vyřešen, ombudsman studentce v případě dalších problémů doporučil
adekvátní postup a hierarchii kontaktů.

Ombudsman IKSŽ také znovu kontaktoval studentku doktorského programu sociologie, o které
komise mluvila na minulém zasedání. Studentka se prý rozhodla řešit problém po své vlastní ose.
Faltys však studentku ujistil, že v případě jakýchkoliv obtíží jí je k dispozici.

Ombudsman IMS: Řešil se pouze jeden problém se zapisováním známek, které ze strany vyučujících
nebyly zapsány včas. Problém se poměrně hladce vyřešil po vzájemné domluvě, vyučující měli
pracovní povinnosti kvůli složité světové politické situaci.

Ombudsman IPS: Na IPS se také řešilo zapisování známek. Jan Volenec dotyčné vyučující
kontaktoval a ti následně známky zapsali.

Řešil jeden větší problém, který se týkal komunikace mezi studenty. Jeden ze studentů se velice
nevhodně vyjádřil o jeho spolužačce, se kterou se účastnili stejného kurzu. Volenec byl kontaktován
vedením katedry, aby byl přítomen u řešení tohoto incidentu, s čímž on i zúčastnění studenti
souhlasili. U jednání byl Volenec přítomen jako pozorovatel. Student se k činu přiznal. Volenec uvedl,
že šlo o dehonestující textové zprávy. Řešením byla písemná omluva ze strany studenta směrem ke



studentce, který jí přeposlala katedra. Studentka omluvu přijala a zápis o přečinu byl zapsán do
studentské karty zmíněného studenta.

Volenec byl rád, že se na něj katedra obrátila a že bere na vědomí existenci institutu ombudsmana.

Barbora Součková se zeptala, jak se Volenec v pozici pozorovatele cítil. Ombudsman uvedl, že se
vyjednávání osobně účastnil, ale sám nevyjednával. Situace tak pro něj náročná nebyla, spíše byl rád
že se mohl zúčastnit a odsouhlasit zmíněný trest.

Ombudsmanka ISS: Ombudsmanka se ze zasedání omluvila, ale předsedkyni informovala o dění
prostřednictvím e-mailu. Od studentů má zatím jeden nový podnět, psala jí studentka, která se potýká
s psychickými problémy, kvůli kterým potřebuje zařídit individuální formu studia. Vedoucí bakalářské
práce této studentce doporučila kontaktovat sekretariát katedry sociologie s žádostí o individuální
program, studentka mě kontaktovala pro ujištění, zda jde o správný postup. Studentka zatím
kontaktovala sekretariát, jsou spolu v kontaktu a v případě, že by nedošlo k uspokojivému řešení,
vymyslí další postup (ombudsmanka navrhla na základě informací z Karolinky přímo kontaktovat
děkanát).

3. Novelizace řádu studentských ombudsmanů

Sociální komise během uplynulého měsíce pracovala na novelizaci Řádu studentských ombudsmanů.
Předsedkyně SK informovala o zanesených změnách a následovala debata mezi členy SK.

Barbora Součková informovala, že volby budou mít na starosti spolky. Kdyby nastaly problémy, které
spolek vyhodnotí jako neslučující se s principy férové kampaně, může kandidaturu daného člověka
zrušit.

Jan Hlaváč uvedl, že když si každý spolek nastaví zásady kampaně a voleb jinak, bude to pak trochu
chaos a bude to zpochybnitelné. Bylo by podle něj dobré připsat nějakou páteř zásad, které by byly
platné pro všechny spolky.

Ombudsman IPS uvedl, že podle něj by bylo transparentnější zanést tyto zásady přímo do řádu
institutu ombudsmana.

Ombudsman IMS Tomáš Čevela uvedl, že je trochu problém s legalitou spolků ve smyslu, že nejde o
právnické osoby, které by mohly mít skutečnou moc z hlediska práva.

Jan Hlaváč uvedl, že během loňských voleb stejně všechny problémy spolky probíraly s členy
Sociální komise a neřešily je po vlastní ose. Matěj Šarboch připomněl, že v řádu ombudsmana je
zaneseno, že členem volební komise nemá být nikdo z vedení spolku.

Ombudsman IMS vysvětlil, že je poznámka směřovala především k rozdílnosti organizace
jednotlivých spolků. Některé podle něj mají například silnou hierarchii, jinde je organizace volnější.

Jan Volenec navrhuje, aby veškerou kontrolu (nad volbami a vedením kampaně) vykonávala volební
komise zvolená spolkem. Volbou VK by činnost spolku jako takového skončila.

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková uvedla, že s usnesením ohledně schválení současné
novelizované podoby Řádu SK raději sečká a počká na vyjádření Evy M. Hejzlarové a Veroniky
Mackové. Jan Křovák požádal Barboru Součkovou, aby je oslovila napřímo, aby vyjádřily svůj názor
na navrhované změny.



4. Komunikační desatero

Jan Křovák zapracoval komentáře, které členové a členky SK AS FSV UK do dokumentu přidali.

Barbora Součková zdůraznila, že spolu s Křovákem pracovali na úpravě formulací v dokumentu,
cílem je vytvořit materiál, který problémy, kterých se týká, zpřehlední. Lucie Lemonová poukázala na
mírně negativně vyznívající body, které Jan Křovák upravil.

Jan Křovák představil následující harmonogram:

23. 2. 2022 - schválení znění KD sociální komisí

24.2. 2022 - zaslání předsedkyni Studijní komise AS FSV UK Magdaleně Mouralové

Březen - komentáře a připomínky členů a členek StK

Konec března - diskuse a schválení znění KD studijní komisí

Duben - zaslání desatera proděkance pro studium Malvíně Krausz Hladké, prosba o komentáře a
technické připomínky např. k zanesení dokumentu na stránky FSV UK

Konec dubna - společná schůze sociální komise, zástupců StK a proděkanky pro studium, schválení
dokumentu

Začátek května - důvodová zpráva na plénum AS FSV UK

(popř.) Květen - úpravy po poznámkách senátorů

(popř.) Začátek června - schválení na plénu AS FSV UK + rozeslání instrukcí PR oddělení

Usnesení č.2: SK AS FSV UK po zapracování poznámek schvaluje podobu Komunikačního
desatera, které předá ke konzultaci Studijní komisi.

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

5. Kariérní řád FSV UK

Barbora Součková informovala o vývoji situace ohledně Kariérního řádu FSV UK. Jan Křovák
vytvořil dopis, který za celou studentskou komoru AS FSV UK odeslal vedení fakulty. Děkan FSV
UK zaslal odpovědi, které Křovák na zasedání členům komise představil.

6. Různé

Lucie Lemonová informovala o vývoji ohledně letáčku s psychologickou pomocí. Dohodla se s
Barborou Buřičovou na tom, že PR oddělení zpracuje informace, které už FSV UK sdílela na svých
sociálních sítích. Lucie vytvoří sdílený dokument, kde členové a členky SK doplní informace, které
by chtěli na letáček zanést.

Předsedkyně SK AS FSV UK představila draft Manuálu voleb studentských ombudsmanů. Požádala
členy komise, aby pracovali především v dokumentu a psali do něj komentáře.



Matěj Šarboch upozornil na možnost zrušení kandidatury ze strany samotného kandidáta. Barbora
Součková uvedla, že je nutné, aby členové SK znali obsah draftu a mohli pak lépe reagovat na situace
před, během a po volbách.

Barbora Součková vyzvala, aby členové komise, ombudsmani a ombudsmanky komentovali v
přiloženém dokumentu svůj pohled na průběh voleb a organizaci kampaně.

Zapsal: Jan Křovák

Za správnost: Barbora Součková


