
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 2. 5. 2013

Přítomni(bez titulů): Markéta Havelková, Martin Holý, David Hurný, Karel Chlouba, Adam Jaroš, 
Marek Radecki

Hosté: 
prorektor Martin Prudký, vedoucí IPC Hana Urychová

Program: 
0) schválení programu zasedání
1) schválení zápisů z minulých zasedání
2) diskuze s prorektorem Prudným ohledně studentů s handicapem
3) diskuze nad grantem pro Letní školu FHS
4) Různé 

Průběh jednání: 

Jednání začalo 18:03. 

0) Schválení programu zasedání 
Schválení: Tichým souhlasem 

1) schválení zápisů z minulých zasedání 
Bodem jsme se nezabývali.

2) diskuze s prorektorem Prudným ohledně studentů s handicapem
Prorektor MP uvedl již dříve zaslaný dokument Standardů podpůrných služeb pro studenty se 
speciálními potřebami. Navazuje na způsob práce, dotazníkové šetření, projekty a vyhodnocení 
stavu z roku 2012 a přípravy dokumentu. Standarty navazují na vynucenou změnu ve státní 
legislativě. Na UK bude rovněž nutné později doplnit v opatření rektora další podrobnosti 
vycházející ze schůzek a reakcí např. I na tento dokument.

V oficiálním výkaznictví se rektorát potýká v tomto roce s razantním úbytkem studentů hlásící se 
jako studenti se speciálními potřebami (z 194 na 139). To působí problémy i při získávání peněz od 
státu v patřičném písmenu rozpočtu (poté pokračují 2/3 na fakulty a 1/3 na rektorát). Pokles vychází 
nejspíše z obavy nutnosti dalšího testování tzv. funkční diagnostikou – nutnou, ale přínosnou právě 
ve fázi přípravy řešení potřeb.

Mezi poskytovateli služeb se výrazněji bude objevovat na samotných fakultách garant. Ten bude 
moci výrazněji zasáhnout např. do podmínek přijímacích zkoušek či průběhu studia. K komisi padl 
dotaz, zda to nebude pro garanty přílišná zátěž. Komise naopak oceňuje popis celé soustavy od, 
možná nejdůležitější, kontaktní osoby, dále studijní, které je však nutno důkladně proškolit, garanti 
a hlavně centrální zajištění z rektorátní strany. Vedení UK by měl také pomoci pracovní komise 
RUK. Zde bude komise rada, pokud by mohla mít v této zástupce.

KCh reagoval, že problémem řešení problematiky jsou mnohdy na fakultách neaktivní kontaktní 
osoby. To by měly snad vyřešit motivační školení připravované IPC.
KCh dále informoval, že služby, které pro studenty existuji, také i obstojně fungují. Nejlépe nejspíš 
studentští asistenti. Horší je už předávaní zkušeností a koordinace mezi nimi a rektorátem po 
„know-how“ stránce a pro podněty ke zlepšení.



Určité rozšíření určitě není od věci jako např. jednotná adresa pro návrhy drobných bezbariérových 
úprav (rekreační zařízení UK nenabízejí dostatečnou bezbariérovost).
Komise se bude také u podávaných žádostí o podporu zabývat i možným přístupem a účastí pro 
studenty s handicapem.

Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje panu prorektorovi Karla Chloubu jako člena pro 
budoucí poradní komisi RUK pro studenty se speciálními potřebami.
Hlasování 5-0-1 

3) diskuze nad grantem pro Letní školu FHS
Předložená žádost popisuje LŠ jakožto pravidelnou akci, která již přerostla jen fakultní působnost, 
proto se přirozenějším žadatelem stal SUUK. Akce proběhne 20. - 23. 9. 2013 v Líchovách pro 70 - 
80 studentů a kromě seznamovacích aktivit (důležité především pro studenty s handicapem) budou 
probíhat přednášky pedagogů z fakult UK, kreativní aktivity, ale i semináře a diskuze o akademické 
samosprávě.

Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové 
činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007 ve znění změny opatření  
č. 6/2009, čl. 3, na základě odst. 4, písmene a), o jednorázové podpoře studentů, projekt Letní školy 
FHS UK v požadované výši.
Sociální komise AS UK dále oceňuje, že projekt zohledňuje potřeby studentů se speciálními 
potřebami.
Hlasování 4-0-2

4) Různé 
Příští zasedání by se mělo konat z důvodu diskuze nad nominací kandidátů do Rady Kolejí a mez.

Jednání skončilo 19:48. 

Zapsal Marek Radecki.


