
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK  

  

Datum: 02. října 2020 (15:00 - 16:00) 

Platforma k on-line zasedání: Google Meets 

Přítomni: Hana Kubátová, Lucie Lemonová, Eva M. Hejzlarová, Veronika Macková, Tomáš Kraváček 

 

 

Body jednání: 

- Psychologická pomoc pro studenty 

- Sociální stipendia 

- Ombudsman 

 

 

Od UK Pointu (od Mgr. Vohlídalové) jsme obdrželi nabídku služeb psychologa pro FSV UK. Od vedení 

FSV UK je třeba rozhodnout, na kolik hodin týdně by byly tyto služby pro studenty FSV potřeba, a za 

jakou částku na hodinu. Tento psycholog by pak mohl využívat místnosti ve Školské (UK Point ho 

poptá a zařídí), na FSV UK pak bude uzavření smlouvy a inzerování přes webové stránky. 

 

Sociální komise zjistí přibližný zájem studentů na FF UK (stejně jako další informace, např. jací 

psychologové své služby na FF UK nabízejí, jak si tyto experty vybírají, jak řeší naplněné kapacity, jak 

probíhá přihlašování atd.), pak se to dá lépe odhadnout na studenty FSV UK. Dále se probíralo, zda-li 

může být psycholog online (na FF UK to tak nyní funguje). 

 

Hana Kubátová navrhla, aby se vedle zdravotní prohlídky pro pedagogy hradila psychologická péče 

(zaměstnanecké benefity). 

 

Tomáš Kraváček navrhuje zvolit za SK AS FSV UK jednoho studenta a jednoho pedagoga jako 

ombudsmana. Veronika Macková si myslí, že je lepší mít studentského ombudsmana za každý institut. 

Eva M. Hejzlarová zmínila vedlejší orgán Studentská samospráva na ISS, která již zanikla. V debatě 

zazněl i nápad, aby to byl jeden senátor = ombudsman a pět zástupců studentů z každého institutu. Eva 

M. Hejzlarová by to neomezovala pouze na senát. Hana Kubátová vznesla podnět, že bychom zkusili 

nejdříve dát funkci ombudsmana jednomu studentovi z každého institutu, abychom viděli, jaký je o tyto 

služby zájem. Veronika Macková by nechala výběr těchto studentů na studentských spolcích. Sociální 

komise se domluvila, že Lucie Lemonová bude kontaktovat zástupce studentských spolků a domluví s 

nimi, kdo by tuto roli ombudsmana za jejich institut zastupoval. 

 

Sociální stipendia - vymýšlení kritérií pro sociální stipendia je úkol na další setkání Sociální komise AS 

FSV UK.  


