
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK
Datum: 29. 11. 2022, 16:00
Prezenční forma zasedání: Hollar, H212
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Jan Hlaváč, Jan Křovák, Barbora
Součková, Veronika Macková

Hosté: ombudsmanka IMS Alexandra Nosková, ombudsmanka ISS Martina Fortnerová

Nepřítomní: Eva Hejzlarová (omluvena), Jáchym Nerad, ombudsmanka IES Miriama
Sokoláková (omluvena), ombudsmanka IKSŽ Zuzana Jarolímková (omluvena), ombudsman
IPS Aleš Michal (omluven)

_____________________________________

1. Program zasedání

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 26.10.2022

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

Program zasedání byl schválen.

2. Zprávy od studentských ombudsmanů

Ombudsmanka IES: Miriama Sokoláková se nemohla zasedání SK zúčastnit, ale o svých aktivitách
informovala Barboru Součkovou e-mailem. Ombudsmanka zatím žádný konkrétní případ neřešila.
Pracovala ale na tom, aby rozšířila povědomí o tom, že je nově zvolenou ombudsmankou. To se
snažila cílit zejména na ročníkové skupiny studentů, do kterých se přidala a jejich členy informovala v
příspěvcích o tom, že je ombudsmankou.

Ombudsmanka IKSŽ: Zuzana Jarolímková zatím žádnou agendu neřešila. Byla ale jako
ombudsmanka IKSŽ pozvána do studentského podcastu. Ze své vlastní iniciativy pak chce začít
připravovat něco jako manuál pro studenty, kteří chtějí jet na Erasmus (zatím pravděpodobně jen pro
IKSŽ). Tento dokument by pak měl napomoci k usnadnění výjezdu (vyplňování dokumentů, podávání
žádostí, uznávání předmětů apod.).

Ombudsmanka IMS: Alexandra Nosková řešila jeden případ, týkal se studijních záležitostí a
osobních problémů v rodině - student se na ní ale neobrátil jako na ombudsmanku, ale chtěl od ní
pomoci osobně, protože v ní měl důvěru. Členové SK proto hovořili o tom, že by měla být pozice na
IMS více propagována.

Ombudsman IPS: Aleš Michal řešil několik případů. Hned začátkem semestru se na něj obrátila
skupina studentů s problémem kapacit předmětů v Pekařské 16 (týkalo se konkrétních předmětů, bylo
ihned řešeno s vyučujícím daných předmětů a vedoucím katedry politologie, nakonec se povedlo



vyřešit). Na konci října se na něj obrátil student s tím, že má problém s nejasným zadáním úkolu v
předmětu a netransparentním hodnocením (ombudsman se sešel spolu s příslušným studentem a
vyučující kurzu, během schůzky prý vyplynulo, že vyučující problémy tohoto typu ve svém kurzu
neřeší poprvé; schůzka skončila příslibem vyučující, že se znovu pokusí zamyslet nad způsoby,
jakými transparentněji opravovat úkoly studentů a jakými učinit svá zadání jednoznačnějšími, s
odstupem jsem studenta kontaktoval a informoval mě, že problém vzhledem k tomu, že další úkoly
byly jiného rázu, nadále nepozoruje). V polovině listopadu se na ombudsmana obrátila studentka IPS
(anglickojazyčného programu) s informací, že by chtěla řešit nevhodné chování jednoho ze
zaměstnanců koleje, na které byla dosud ubytovaná (kvůli zmíněnému problému se přestěhovala na
jinou). Schůzka se studentkou a zprostředkovatelem studentského spolku zajišťující komunikaci mezi
cizojazyčnými studenty a IPS (kterého si studentka sama zvolila, aby mě o problému informoval)
proběhne ve čtvrtek 1.12. v budově IPS . V polovině listopadu se na něj obrátili dva studenti IPS
(programu PPE) s prosbou o konzultaci v problému, který po mailu ale nechtěli specifikovat, schůzka
by měla proběhnout ve středu 30.12.

Ombudsmanka ISS: Martina Fortnerová řešila během uplynulého měsíce případ studentky, která
měla problém s podáváním žádosti o ubytovací stipendium. Pomohla jí nasměrovat na náležitý
postup. Dále jí také kontaktovala studentka z jiného institutu, která se nacházela v tíživé rodinné
situaci a potřebovala poradit ohledně komunikace s jednou z vyučujících, kterou studentka požádala,
zda by mohla odevzdat práci do předmětu později. Ta jí sice vyhověla, ale e-mailová komunikace
nebyla pro studentku komfortní, protože i přes projevení pochopení vyjádřila, že se jí zanedbávání
(odkládání) povinností nelíbí. Ombudsmanka do komunikace zatím nijak nezasahovala (učinila by
pouze tehdy, kdyby studentka měla v budoucnu kvůli splnění podmínek problém předmět uzavřít).
Zároveň byla ombudsmanka ISS hostkou v podcastu studentského spolku Miroslava.

2. Propagace ombudsmanů

Členové sociální komise se spolu s ombudsmany zamýšleli nad tím, jakým způsobem by měla
probíhat propagace studentských ombudsmanů.

Ze společné debaty vešlo několik bodů, na kterých bude Sociální komise pracovat:

- připnutí medailonků ombudsmanů na stránky institutů, případně i na jejich sociální sítě
- účast studentských ombudsmanů na dnech otevřených dveří jednotlivých oborů
- vytvoření plakátů ombudsmanů, které budou rozvěšené po budovách FSV
- dále by ombudsmani mohli jezdit na seznamovací kurzy (spolu se studentskými spolky)

Dalším z bodů, který vzešel i ze samotné iniciativy ombudsmanů, je organizace přednášek, které
budou zaměřené na témata, kterými se ombudsmani ve své agendě zabývají. Koncipovány by byly do
pěti bloků (témata zatím byla předběžně určena jako psychické zdraví, prevence sexuálního
obtěžování apod.).

Mimo to Barbora Součková zajistila, že se do online dne otevřených dveří zapojí s propagací i blok,
který uchazečům představí institut studentských ombudsmanů.

Mezi přítomnými členy následně proběhla diskuse o tom, jakým způsobem fungují studentské spolky
- repsektive jakým způsobem jsou nabíráni noví členové. Přítomní se shodli na tom, že by měly být
tyto mechanismy ověřeny, případně revidovány, aby např. nedocházelo k diskriminaci na různých
úrovních apod.

3. Zapojení do pracovní skupiny pro udržitelnost



Barbora Součková informovala, že byla oslovena paní proděkankou pro vnější vztahy Terezou
Klabíkovou Rábovou, která ji poprosila o to, zda by se za Sociální komisi AS FSV UK nechtěla
angažovat v nově vznikající pracovní skupině pro udržitelnost. Ta bude fungovat cca od ledna napříč
celou fakultou a zaštiťovat ji bude Petra Koudelková. Barbora Součková tuto nabídku přijala, protože
i po předchozích diskusích se členy SK vnímá toto téma za zásadní.

4. Různé

Plénu akademického senátu byla předána výroční zpráva předchozích studentských ombudsmanů, a to
jen k informaci.

Eva Hejzlarová spolu s Janem Hlaváčem připravují první verzi evaluace studentských ombudsmanů,
kterou připraví k nahlédnutí pro Sociální komisi během prosince, následně bude předána vedení
fakulty. Její konečná verze bude předána AS na lednovém zasedání.

Zapsala a za správnost: Barbora Součková


