
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 19. 10. 2021, 16:00
Hybridní forma zasedání: Hollar, místnost č. 110 + Google Meet
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Barbora Součková, Jan Křovák, Jan Hlaváč
(odešel 16:45), Veronika Macková (od 17:00), Eva Hejzlarová, Matěj Šarboch, Lucie
Lemonová (on-line prostřednictvím platformy Google Meet)

Nepřítomní: -

Hosté: předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená, Ombudsmanka IES Viktorija Pasichnyk,
Ombudsman IKSŽ Marcel Faltys, Ombudsman IMS Tomáš Čevela, Ombudsman IPS Jan
Volenec, Ombudsmanka ISS Julie Hlaváčová

_____________________________________

1. Projekt studentských ombudsmanů

Předsedkyně SK AS FSV UK Barbora Součková přivítala nově zvolené ombudsmany a
pogratulovala jim ke zvolení do funkce.

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená pozdravila úspěšné kandidáty a rovněž jim
pogratulovala k úspěchu. Popřála jim hodně sil a zdůraznila, že je pravděpodobné, že
zakládají určitou tradici a je na nich, prvních ombudsmanech, jaký této pozici vtisknou směr.
Je zřejmé, že se budou výrazně podílet na budování prestiže tohoto institutu. Doporučila
ombudsmanům, aby komunikovali i mezi sebou a sdíleli dobrou praxi.

Barbora Součková informovala ombudsmany o tom, že dostanou manuály, ve kterých jsou
mimo jiné důležité kontakty a potenciální návrhy řešení situací. Požádala ombudsmany, aby
sdíleli informace s SK AS FSV UK, v rámci samozřejmého zachování diskrétnosti a osobních
údajů. Předsedkyně komise zároveň předala ombudsmanům jejich nově zřízené e-mailové
schránky, které budou sloužit jako kontaktní adresa pro studenty, kteří budou řešit nějaké
obtíže.

Jednotliví ombudsmani představili členům SK AS FSV UK motivy, které je přiměly ke
kandidatuře. Zmiňovali především pomoc druhým či potřebu mít někoho, kdo se obrátí na
vedení a bude konkrétní problémy řešit.

Předsedkyně SK AS FSV UK podpořila vlastní iniciativu ombudsmanů a ombudsmanek, co
se týká například organizování akcí. Dodala, že budou mít k dispozici školení s fakultní
psycholožkou, které by dle dřívějších informací proděkana Krištoufka mělo proběhnout v
listopadu.

Barbora Součková uvedla, že bude potřeba, aby institut ombudsmana byl co nejvíc vidět a
navrhla, aby se neustávalo v propagaci, která byla zahájena v průběhu voleb. Matěj Šarboch
řekl, že formát videa mu přijde ideální. Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená upozornila,
že by bylo dobré, aby byly o existenci institutu ombudsmana informovány do detailu studijní
oddělení či sekretariáty jednotlivých institutů.



Matěj Šarboch a Eva Hejzlarová informovali členy SK AS FSV UK a ombudsmany a
ombudsmanky o další fázi evaluace projektu, na které průběžně pracují. Zopakují
dotazníkové šetření týkající se nevhodného chování. V plánu jsou rozhovory s jednotlivými
ombudsmany či analýza průběhu kampaní.

Magda Pečená doporučila vytvořit databázi, kde by se sdílely informace o probíhajících a
ukončených případech, aby byla k dispozici jakási sdílená zkušenost (samozřejmě
anonymní). Vytvořena bude také skupina na platformě WhatsApp, pro rychlejší a flexibilnější
komunikaci mezi ombudsmany a ombudsmankami a členy SK AS FSV UK.

2. Podněty k průběhu voleb a kampaní

Barbora Součková poděkovala panu tajemníku Ondřeji Blažkovi za skvělou pomoc při
organizaci voleb ombudsmanů. Volby podle ní proběhly hladce, bez větších problémů. Účast
zhodnotila jako nižší, detaily o volbách nechala umístit na fakultní web.

Předsedkyně SK AS FSV UK si myslí, že nižší volební účast mohla být i způsobena i stylem
vedení kampaní, vyzdvihla například Institut komunikačních studií a žurnalistiky za kvalitně
připravenou kampaň. Avizovala, že bude do budoucna třeba zapracovat na souboru pravidel,
který bude více vymezovat průběh kampaní.

Jan Hlaváč uvedl, že určité vměšování do průběhu kampaně je dobré, ale nikoliv do obsahu,
který by měl být plně na kandidátech.

Barbora Součková informovala o několika problémech v souvislosti s průběhem kampaní,
které se musely řešit (na ISS a IPS). Týkaly se např. nevhodného stylu vedení kampaně a
nevhodné distribuce propagačních materiálů jedné z kandidátek.

Jan Hlaváč navrhl při příštích volbách nastínit rámec volební kampaně, jak by měla a neměla
vypadat (například slušné vyjadřování, zamezení zneužívání učitelské pozice od doktorandů
atp.)

Jan Hlaváč odešel.

Matěj Šarboch informoval, že na IES proběhla kampaň dobře, avšak jeden z kandidátů měl
problém s řádem institutu ombudsmana, konkrétně chybějícího orgánu, kterému by se
zodpovídaly volební komise. Podle názoru SK AS FSV UK je problém potenciální
nestrannosti vyřešen institutem nezávislého pozorovatele.

Barbora Součková navrhuje upravit lhůty, například dobu trvání voleb (začátek a konec). Jan
Křovák uvedl, že by bylo možné vymezit určitá obecná data (například, že volby budou
probíhat po dobu pracovních dnů), ale konkrétní lhůty by vyhlásila příslušná Sociální komise
AS FSV UK, nebude-li zřízena, vyhlásí je Legislativní komise AS FSV UK.

Usnesení č.1: Sociální komise AS FSV UK se zavazuje, že začne připravovat novelizaci
řádu institutu Ombudsmana FSV UK do příštích voleb na podzim roku 2022.

Pro: Lucie Lemonová, Jan Křovák, Barbora Součková, Eva Hejzlarová, Matěj Šarboch



Zdržel se: nikdo

Proti: nikdo

Přišla Veronika Macková.

3. Plán propagace voleb do AS UK

Sociální komise se na plénu AS nabídla, že zajistí propagaci voleb do AS UK, protože
současný AS FSV UK nemá zřízenou komisi pro vnější vztahy, do jejíž agendy by propagace
běžně spadala.

Volby do AS UK proběhnou 24. a 25. listopadu. Do 15. listopadu se mají podávat kandidátky.
Veronika Macková uvedla, že bude klíčové zaslat nejprve výzvu, že se mají podávat
kandidátky.

Komise se dohodla, že v případě těchto voleb nebude pracovat s formátem videa. Spíše
využije příspěvky s jednoduchou grafikou. O její zajištění se postará Jan Křovák, který o její
tvorbu požádá senátora Nicka Ojo Omorodiona.

Postup při propagaci voleb komise rozčlenila do jednoduchého harmonogramu.

Návrh harmonogramu:

25. října - První příspěvek: Budou volby, do kdy podávat kandidátku, co velký Senát dělá

4. listopadu - Výzva ke studentům - přihlašte se!

15. listopadu - Dnes poslední šance

23. listopadu - Zítra jsou volby, přijďte na setkání s kandidáty

5. Příprava dalších projektů

Barbora Součková požádala Lucii Lemonovou, aby se ujala organizace Nevypusť duši.
Veronika Macková informovala, že děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová už dříve
informovala o tom, že se počítá s podzimními termíny. Předsedkyně SK AS FSV UK prověří,
zda probíhají přípravy.

Lucie Lemonová se dotázala na navýšení úvazku případně počtu fakultních psychologů.
Vedení FSV UK informovalo, že zatím jsou termíny u stávající psycholožky dostatečné. SK
AS FSV UK toto prověří.

Dále komise debatovala nad formátem, který by mohl sblížit členy fakulty napříč instituty.
Podle Veroniky Mackové se v minulosti osvědčil např. sportovní den FSV, který pořádal
senátor Nick Ojo Omorodion. Členové komise se shodli na tom, že se jim podobná iniciativa
zamlouvá a pokusí se přemýšlet nad podobou konceptu, který by byl vhodný a uchopitelný i
v současné době (v zimním období, ve zhoršiujícíse epidemické situaci).



6. Různé

Předsedkyně EK AS FSV UK Karina Rejchrtová předsedkyni SK prostřednictvím e-mailové
konverzace s Magdou Pečenou informovala, že chce projednávat financování ombudsmanů.
Sociální komise se shodla na tom, že prozatím to není třeba. Roční zkušební období má být
podle předešlých návrhů neplacené, o financování prostřednictvím jednorázových stipendií
by se mohlo jednat až posléze.

SK AS FSV UK se dohodla na dalším termínu zasedání, znovu se sejde 2. prosince 2021 od
15:30.

Zapsal: Jan Křovák
Za správnost: Barbora Součková


