
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK
Datum: 10. 5. 2022, 15:00
Prezenční forma zasedání: Hollar H212
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Jan Křovák, Barbora Součková, Veronika
Macková (do 16:00), Matěj Šarboch

Hosté: děkan FSV UK Tomáš Karásek, předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená,
proděkanka pro studijní záležitosti Malvína Krausz Hladká, proděkanka pro vnější vztahy
Tereza Klabíková Rábová, ombudsman IPS Jan Volenec, ombudsman IMS Tomáš Čevela (do
16:20), ombudsman IKSŽ Marcel Faltys (do 16:20)

Nepřítomní: Eva Hejzlarová (omluvena), Jáchym Nerad (omluven), ombudsmanka IES
Viktorija Pasichnyk (omluvena),  ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová (omluvena), Jan Hlaváč

_____________________________________

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková přivítala všechny přítomné. Členy a členky SK a
přítomné hosty informovala o tom, že Lucie Lemonová z důvodů ukončení studia na FSV UK již
nadále není členkou Sociální komise. Informace o aktuálním složení SK nechala upravit na webu AS,
zároveň na něj nechala doplnit i jména ombudsmanů, jakožto stálých hostů zasedání SK AS FSV UK.

1. Schválení programu

Barbora Součková uvedla, že vzhledem k přítomnosti hostů na dnešním zasedání navrhuje změnit
pořadí bodů v dnešním programu na následující:

1. Komunikační kodex (desatero) a jeho finální schválení
2. Pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům
3. Diskuse nad podobou budoucího institutu studentských ombudsmanů
4. Zprávy od studentských ombudsmanů
5. Volby do AS FSV UK
6. Různé

Předsedkyně SK AS FSV UK nechala hlasovat o schválení programu.

Usnesení č.1: SK AS FSV UK schvaluje program zasedání dne 10.5.2022

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

Program zasedání byl schválen.

2. Komunikační kodex (desatero) a jeho finální schválení

Předsedkyně SK AS FSV UK se 22. dubna setkala s panem děkanem Tomášem Karáskem a paní
proděkankou pro studijní záležitosti Malvínou Krausz Hladkou, se kterými diskutovala dokumenty
Komunikační desatero a Řád studentských ombudsmanů.

Barbora Součková poděkovala Malvíně Kausz Hladké a Tereze Klabíkové Rábové za úpravy
dokumentu, zejména za jazykovou úpravu. Informovala o tom, že obě proděkanky souhlasily s tím,
aby se dokument nazýval oficiálně “desaterem”.



Proděkanka pro studijní záležitosti Malvína Krausz Hladká uvedla, že s děkanem FSV UK Tomášem
Karáskem vznik projektu Komunikačního desatera kvitovali. Oba si ale myslí, že slovo kodex není
pro tento dokument zcela vhodný (z hlediska konotací k vnitřním předpisům UK - např. jako Etický
kodex atd.). Obsahově se ztotožnili se zněním desatera, pozitivně hodnotili určitou formu shrnutí už
existujících informací.

Proděkanka pro vnější vztahy Tereza Klabíková Rábová uvedla, že je velmi ráda, že podobný
dokument vznikl. Pomůže podle ní posunout komunikační kulturu na fakultě do 21. století. Tereza
Klabíková Rábová uvedla, že dokument na webu bude zřejmě v sekci Mise, vize a hodnoty FSV UK.

Proděkanky Krausz Hladká a Klabíková Rábová informovaly, že zařídí překlad a layout finálního
dokumentu.

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená se zeptala, jak bude komunikační desatero zaneseno do
fakultních struktur z právního hlediska.

Krausz Hladká uvedla, že dokument nebude nijak právně zanesen do struktur, nebude to zcela
oficiální text, ale bude na reprezentativním místě na webu FSV UK a ponese hodnoty a zásady, které
chce FSV UK ctít. Půjde o jakýsi společný dokument, který bude zastávat hodnoty fakulty jako celku.

Barbora Součková uvedla, že Sociální komise se chce zasadit za to, aby vše bylo hotové do zářijových
seznamovacích kurzů. Veronika Macková dodala, že by bylo dobré na seznamovacích kurzech
informovat i o možnostech psychologické pomoci, o tom, že existují ombudsmani atp…

Jan Volenec uvedl, že bude vhodné spíše podobné informace rozdávat u zápisu, protože na
seznamovacích kurzech to studenti a studentky spíše poztrácí nebo nebudou podobnému letáku
věnovat zásadnější pozornost.

Marcel Faltys navrhl, zda by nebylo lepší rozeslat tento dokument nově příchozím studentům
e-mailem.

Malvína Krausz Hladká uvedla, že se na dalším postupu ohledně této “brožury” domluví s Terezou
Klabíkovou Rábovou.

Malvína Krausz Hladká přišla s tématem jazykové politiky na FSV UK. Jde o projekt Studijní komise
FSV UK, konkrétně Tomáše Kouby a Lucie Poslušné. Podle pí. proděkanky by byla možnost tyto
projekty spojit (desatero a jazykovou politiku), nicméně Magda Pečená informovala, že nepřišel
podnět na plénum senátu.

3. Pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům

Předsedkyně SK AS FSV UK se 11. dubna setkala s proděkankou pro vnější vztahy Terezou
Klabíkovou Rábovou a diskutovala s ní návrhy SK z minulého zasedání pro pomoc studentům a
zaměstnancům z Ukrajiny (buddies program, vytvoření nových pracovních pozic a společné
informativní setkání).

Proděkanka pro vnější vztahy Tereza Klabíková Rábová informovala o tom, že na FSV UK máme
poměrně hodně studentů a studentek či vyučujících z Ukrajiny. V současné době je o ně dobře
postaráno, jsou u nás v režimu tzv. Free Movers. Velmi dobře podle ní funguje systém tzv. buddies. V
pátek (6. května 2022) proběhlo setkání se studenty z Ukrajiny a jejich buddies.

Nyní bude se studenty probíhat přijímací řízení, podle Terezy Klabíkové Rábové by se po něm mohlo
ukázat, jaké budou konkrétní potřeby studentů. Do úvahy by podle ní přicházely i sbírky, různé druhy
podpory atd. Je ale zásadní vyčkat, jaké budou konečné počty přijatých a co konkrétního jim bude
chybět. Zatím je pro příchozí studenty a zaměstnance z Ukrajiny postaráno, v současné chvíli není
potřeba nic zásadního od SK zajišťovat.

https://fsv.cuni.cz/fakulta/mise-vize-hodnoty-fsv-uk


Malvína Krausz Hladká uvedla, že v tuto chvíli máme asi 55 studentů a studentek, což je podle ní
poměrně vysoké číslo. Informovala, že odeslala důvodovou zprávu s podmínkami přijímacího řízení
pro tyto studenty na AS FSV UK. Podle Malvíny Krausz Hladké bude studentů po přijímacím řízení
výrazně méně. Podle ní jsou teď na FSV UK studenti, kteří si FSV UK vybrali jako sympatickou
instituci (kvůli vstřícnému přístupu fakulty), ale oborově se FSV UK s jejich studiem příliš neprotíná.
Přijímací řízení nebude podle Krausz Hladké tzv. pro forma, ale budou normálně náročné tak, aby si
FSV UK zachovala svůj vysoký standard. Jazyk přijímacích zkoušek se bude lišit podle programu.

Barbora Součková informovala, že všechny body, které navrhovala SK AS FSV UK na minulém
zasedání, byly o té doby splněny (buddies, pracovní pozice, setkání se studenty).

4. Diskuse nad podobou budoucího institutu studentských ombudsmanů

Barbora Součková přivítala děkana FSV UK Tomáše Karáska a zároveň informovala, že projekt
studentských ombudsmanů byl jedním z témat schůzky, která proběhla 22. dubna 2022. Barbora
Součková informovala o tom, že v minulém měsíci byl dokument konzultován s Legislativní komisí, s
vedení FSV UK a s fakultní právničkou Vandou Wagnerovou. Veškeré připomínky, které k dokumentu
dostala, byly spíše méně závažné povahy, úpravy se týkaly zejména konkrétních formulací apod.
Barbora Součková informovala o posledních finálních změnách v dokumentu, které provedla na
základě komentářů Vandy Wagnerové. Do dokumentu proto zakotvila, že ombudsmani budou
předávat senátu roční reporting o své agendě a po diskuzi s ostatními členy SK se rozhodla zakotvit
ověřování pravosti podpisu na přihlášce kandidáta na pozici stejně, jako je zakotveno pro volby do AS
FSV UK.

Barbora Součková otevřela diskuzi na téma zakotvení institutu studentských ombudsmanů do
fakultních struktur. Děkan FSV UK Tomáš Karásek informoval, že pokud by se ombudsman měl stát
fakultní institucí, musely by se přesněji definovat oprávnění a pravomoce ombudsmana a museli
bychom se také vypořádat s otázkou odpovědnosti. Současná koncepce institutu studentských
ombudsmanů se Tomáši Karáskovi líbí. Navrhnul ale, aby se změnil název dokumentu, který institut
normuje. Označení řád implikuje nějaký vnitřní dokument jako jsou např. PpOS. Uvedl, že se funkce
osvědčila a je podle něj přijímána pozitivně, nicméně dodal, že když se podívá, jak bude vypadat
ombudsman Univerzity Karlovy, tak je potřeba se zamyslet nad naším koncepten. Univerzitní
ombudsman bude součástí RUK. Tomáš Karásek uvedl, že je trochu skeptický k fungování
univerzitního ombudsmana nebo ombudsmana PF UK v souvislosti s kauzami, na něž navazuje
(sexuální násilí, hrubost a tak dále). Studentští ombudsmani podle Tomáše Karáska pomáhají řešit
řadu problémů, aby se z malých problémů nestávaly velké. Uvedl, že bude nutné propojit
ombudsmany FSV UK s tím celouniverzitním. Tomáš Karásek navrhnul, aby ještě jedno funkční
období ombudsmani fungovali v tomto pilotním módu, tedy jako dosud.

Podle Tomáše Karáska je vhodný ten systém, že studentské spolky jsou nezávislé, zatímco
ombudsmani jsou více institucionalizovaní. Dodal, že jediný problém spatřuje v souvislosti s
doktorským studiem, protože problémy doktorského studia a bakalářského se výrazně liší a student
Bc. studia těžko bude pomáhat doktorandům. S tím Sociální komise souhlasila a je si tohoto problému
vědomá. Barbora Součková dodala, že výhledově by se měla koncepce přehodnotit tak, aby byl
institut SO schopen pomoci opravdu všem.

Podle Tomáše Karáska v současnosti není možné stihnout do příštího volebního období ombudsmanů
tento institut formálně zakotvit do předpisů FSV UK. Veronika Macková se dotázala, do jaké míry je
nutné náš koncept ombudsmana nějakým způsobem kodifikovat (formalizovat), podle ní by bylo
dobré, kdyby ombudsmani zůstali ve smyslu studenti studentům. Děkan FSV UK Tomáš Karásek
uvedl, že pokud věci v tuto chvíli fungují, tak podle něj není nutně potřeba nic měnit a jde v zásadě o
ideální stav. Sám by se přikláněl k variantě institut SO neformalizovat.



Studentští ombudsmani reagovali na dotaz Tomáše Karáska, jak hodnotí komunikaci v rámci institutů
a zda je struktury institutu respektují a problémy s nimi řeší. Marcel Faltys uvedl, že problém na IKSŽ
s komunikací nemá, nestalo se mu, že by mu někdo neodpovídal nebo ho nerespektoval. Jan Volenec
informoval, že vedení IPS včetně vedoucích kateder atp. o institutu SO vědí a sami se na něj z vedení
obrací, aby byl u řešení některých kauz přítomen. Tomáš Čevela informoval, že on také problém s
komunikací nemá.

Barbora Součková připomněla, že v návaznosti na vznik univerzitního ombudsmana by teď bylo
dobré počkat, jak se situace vyvine. Univerzitní ombudsman totiž bude muset mít na každé fakultě
někoho, kdo ho bude o specifičtějším dění na fakultě informovat. Bylo by tedy podle ní
kontraproduktivní se v současné době snažit o formalizaci, když se bude muset stejně institut SO se
vznikem celouniverzitního ombudsmana pravděpodobně přehodnocovat. Veronika Macková a
Barbora Součková se shodly, že by bylo dobré tuto debatu otevřít na plénu AS FSV UK, ale že by
podle nich bylo dobré, aby institut SO zůstal ve formě projektu i na další rok.

Usnesení č.2: SK AS FSV UK doporučuje Institut studentských ombudsmanů zachovat ve
formě projektu

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

Předsedkyně Barbora Součková SK ještě informovala, že předala vedení studentských spolků
dokument s manuálem k volbám, požádala je o poznámky a komentáře. Od spolků žádnou zpětnou
vazbu nedostala, proto dokument považuje ze strany spolků za bezproblémový a spolu s
komunikačním desaterem by ho ráda předala ke grafické úpravě.

Veronika Macková odešla.

5. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsman IKSŽ: Marcel Faltys informoval o tom, že se na něj obrátil student, který nemohl
sehnat vedoucího pro svou diplomovou práci. Stěžoval si na vedoucího katedry, že ho údajně
ignoruje. Dodal, že propojil studenta se zmíněným vedoucím katedry, kteří si pak problém vyřešili
spolu.

Marcel Faltys a předsedkyně SK AS FSV UK navštívili schůzi iniciativy Nahlas, kde se řešilo
sexuálizované násilí, jak k němu přistupovat, kam se obracet a tak dále. Barbora Součková se obrátí
na Barboru Buřičovou z PR oddělení, jak by se mohly na webových stránkách FSV UK propagovat
možnosti pomoci při sexuálním obtěžování.

Marcel Faltys uvedl, že je potřeba dát výrazně větší prostor institutu ombudsmana na webu FSV UK.
Jan Volenec podotkl, že je nutné myslet na cizojazyčné studenty a studentky.

Ombudsman IMS: Tomáš Čevela informoval o tom, že řešil pouze administrativní drobnosti. Pouze
odkazoval své kolegy a kolegyně na patřičná místa, kde mohli nadále řešit své problémy.

Ombudsman IPS: Jan Volenec informoval, že řešil jeden problém s výhrůžkou ze strany studentů na
institut v souvislosti s jedním kurzem, který byl podle nich moc náročný. Jan Volenec uvedl, že
studenty informoval, že tento postup není vhodný.

https://docs.google.com/document/d/16-dRraudPpTE1YjhtUyIn7KNQg0BcqCXGgcxD_nStbg/edit


Ombudsmanka ISS: Julie Hlaváčová informovala o náplni své agendy předsedkyni SK AS FSV UK
e-mailem. Co se týče podnětů od studentů, komunikovala jen se studentkou FSV UK, která byla na
vyšetření u psycholožky z PedF UK a posudek, který od ní dostala, byl podle jejích slov plný
nepravdivých informací o jejich schopnostech. Nakonec odmítla kontaktovat naši fakultní
psycholožku (nechtěla znovu absolvovat kolečko vyšetření atd.). S následujícím postupem Julie
Hlaváčová po konzultaci s předsedkyní SK AS FSV UK vyčkává, neboť studentka je nyní
hospitalizována. Po propuštění z nemocnice problém dořeší, pravděpodobně se začne řešit na
mezifakultní úrovni.

Dále byla ombudsmanka na schůzce se dvěma členkami iniciativy Nahlas, kde jim předala obecné
(samozřejmě anonymizované) informace o tom, jakým způsobem se na ISS v minulosti řešily případy
sexuálního obtěžování.

Ombudsmani a předsedkyně SK AS FSV UK obdrželi dotazy od stážující redaktorky serveru
Aktuálně.cz. Na tyto dotazy někteří odpověděli, nesdělovali jí informace, které by mohly být
potenciálně citlivé.

Tomáš Čevela a Marcel Faltys odešli.

6. Volby do AS FSV UK

Jan Křovák informoval SK AS FSV UK, že kontaktoval tajemníka FSV UK Ondřeje Blažka. Ten
potvrdil, že fakulta má k dispozici on-line volební aplikaci, která byla využita již k několika
posledním volbám. Jan Křovák dodal, že doporučuje, aby se aplikace znovu využila, neboť díky ní
dosáhla FSV UK na nejvyšší volební účast v minulých volbách do AS FSV UK. Sociální komise s
Křovákem souhlasila. Současně jsou již vyhotoveny návody i videa.

Volby by mohly proběhnout 24. a 25. listopadu 2022.

Magda Pečená uvedla, že volby vyhlásí AS FSV UK na zářijovém plénu. Na plénu 17. května 2022 se
otevře téma doplňujících voleb za Matěje Šarbocha (IES) a Nicka Ojo Omorodiona (IMS). Mohly by
se vyhlásit společně s volbami ombudsmanů.

Jan Křovák a Magda Pečená se shodli, že by bylo dobré řádné volby do AS FSV UK vyhlásit už v
září. Mohou se použít videa z minulého roku, jsou připravená a předtočená - týkají se toho, co senát
dělá a jak volit (jen je tam na konci “volby do akademického senátu 2020, i váš hlas může
rozhodnout” - dalo by se to ale vyřešit tak, že poprosíme Jana Dlouhého, aby k videu namluvil
asynchron a přidáme grafiku pro letošní rok - bylo by zbytečné to celé předělávat, když to máme
připravené, navíc by to bylo poměrně dost finančně náročné). Jan Křovák uvedl, že bude v souvislosti
s volbami v kontaktu s PR oddělením.

7. Různé

SK AS FSV UK otevřela rozpravu o přípravě harmonogramu voleb pro studentské ombudsmany.
Pravděpodobně se datum voleb bude muset posunout, vzhledem k doplňovacím volbám do AS.
Debatu otevře SK na plánu AS FSV UK.

Jan Volenec se zúčastní workshopu ombudsmanů UPOL v Olomouci.

Matěj Šarboch informoval o šetření zpětné vazby, které provádí s Evou Hejzlarovou. Výsledky bude
prezentovat na příštím zasedání SK AS FSV UK a na plénu AS FSV UK.



Jan Křovák informoval o postupu v řešení problematiky Nadačního fondu UK, člen AS UK Michal
Říha ho informoval, že v současné době probíhají rešerše ve strategiích obdobných serverů, pomoc
FSV prý nebude potřeba.

Barbora Součková stanovila datum příštího zasedání SK AS FSV UK na středu 8. června 2022 od
15.00. Informace k zasedání předá členům komise v e-mailu.

Zapsal: Jan Křovák
Za správnost: Barbora Součková


