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                   V Praze 19. dubna 2020 
 

 

 
     Spectabilis, paní děkanko,  

 

     předně mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a pevnou naději v této nelehké době. 
Obracím se na Vás v souvislosti s tíživou sociální situací některých studentek a studentů FSV 

UK, kterou Akademický senát FSV UK, resp. jeho Sociální komise řeší od počátku nouzového 

stavu, vyhlášeného kvůli šíření koronavirové nákazy. Po necelých čtrnácti dnech, kdy senát na 

svém zasedání dne 7. dubna 2020 přijal usnesení č. 7, v němž žádá „ředitele institutů o 
spolupráci při řešení sociálních problémů studentů, kteří se v souvislosti s koronavirovou 

epidemií ocitli v nelehké životní situaci“ a „vedení fakulty o distribuci předmětného dotazníku 

prostřednictvím SIS a sociálních sítí“, bych Vás rád informoval o dosavadních krocích zástupců 
akademické samosprávy. Ještě před tím chci z celého srdce poděkovat Vám, členkám a členům 

kolegia děkanky a příslušným zaměstnancům děkanátu o naplnění naší výše citované prosby o 

distribuci dotazníku prostřednictvím SIS a sociálních sítí. Tlumočte, moc prosím, mé 

poděkování všem, kdo se o to přičinili.  
     V pátek 17. dubna 2020 jsem požádal předsedkyni Sociální komise AS FSV UK Veroniku 

Mackovou o průběžnou zprávu (viz přílohu tohoto dopisu), z níž vyplývá, že k dnešnímu dni 

vyplnilo předmětný dotazník na šest desítek studentek a studentů FSV UK.  
     Dvanáct případů se podařilo promptně vyřešit Sociální komisi AS FSV (šlo např. o 

informace týkající se kolejí, refundací letenek, zapůjčení notebooků potřebných k on-line výuce 

apod.). Mezi zahraničními studenty je stále nejdiskutovanějším tématem možné snížení 
školného, jak jsme o tom ostatně dlouze diskutovali na posledním jednání AS FSV UK.  

     O práci na jednotlivých institutech fakulty projevilo zájem 25 studentek a studentů z českých 

i zahraničních programů. Právě dnes proto předsedkyně Sociální komise AS FSV UK Veronika 

Macková odeslala e-mail se seznamem studentům ředitelům jednotlivých institutů, kteří byli 
požádáni o zajištění placených studentských výpomocí na svých pracovištích. Rád bych Vás 

před nacházejícím jednání rozšířeného kolegia děkanky požádal, zda byste ze své pozice mohla 

věnovat maximální pozornost úspěšnému završení našeho společného projektu. Počítám s tím, 
že se pondělního jednání kolegia zúčastním a budu na přítomné ředitele naléhat, aby tíživou 

sociální situaci některých studentek a studentů pomohli řešit.  

     

S přáním všeho dobrého 
 

 

                      Václav Moravec 
předseda AS FSV UK 
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Příloha dopisu předsedy AS FSV UK děkance FSV UK: 

 

V Praze dne 19. dubna 2020 

 

 

Materiál pro zasedání akademického senátu 

konané dne 5. května 2020 

 

Název: Sociální situace studentů FSV UK během koronavirové krize    

 

Předkládá: Mgr. Veronika Macková, předsedkyně Sociální komise AS FSV UK 

 

Zpracoval: Mgr. Veronika Macková, předsedkyně Sociální komise AS FSV UK 
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Důvodová zpráva 

 

Vážený pane předsedo, 

 

Sociální komise AS FSV UK vytvořila společně s děkankou fakulty dr. Alicí Němcovou 

Tejkalovou dotazník pro studenty o jejich aktuální sociální situaci v souvislosti 

s koronavirovou epidemií a následným vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR. Krátký 

dotazník byl distribuován pomocí SISu 15. dubna 2020 studentům českých i 

cizojazyčných programů. 

Dotazník k dnešnímu dni vyplnilo 60 studentů a studentek. Těm následně poslala 

předsedkyně Sociální komise AS FSV UK e-mail se žádostí o vyjádření souhlasu 

s poskytnutím jejich osobních údajů třetí osobě (někteří studenti zatím na tuto výzvu 
nereagovali). Dvanáct problémů se podařilo vyřešit Sociální komisi AS FSV UK (šlo 

především o informace ohledně kolejí, refundací letenek, programu „Pětadvacítka“, 

zapůjčení notebooků potřebných k on-line přednáškám atd.). Mezi zahraničními studenty 

bylo nejdiskutovanějším tématem snížení školného.  

O práci na jednotlivých institutech projevilo zatím zájem 25 studentů z českých i 
zahraničních programů. 19. dubna 2020 tak odeslala předsedkyně Sociální komise AS 

FSV UK e-mail se seznamem studentů ředitelům institutů, kteří byli požádáni, aby zajistili 

těmto studentům brigádu na svém institutu. Sociální komise AS FSV UK také poprosila 

ředitele institutů o zpětnou reakci, jak bude o studenty postaráno. 

 

Veronika Macková, předsedkyně Sociální komise AS FSV UK 

 

 

 

 

 


