
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 6.5.2021, 11:00
Platforma k on-line zasedání: ZOOM
Přítomni: Eva Hejzlarová, Jan Hlaváč, Jan Křovák, Veronika Macková, Barbora Součková,
Matěj Šarboch, Filip Šourek
Omluveni: Lucie Lemonová

_____________________________________

A) Projekt studentských ombudsmanů

Filip Šourek vyzval zástupce jednotlivých pracovních skupin k reportování o dosavadní práci
a výhledech do budoucna.

a. Plán evaluace

Report

Eva Hejzlarová sdělila ostatním, které aspekty studentského ombudsmana se budou dle
návrhu skupiny hodnotit a jakým způsobem. Matěj Šarboch krátce představil dotazník, který
by se rozeslal studentům před zavedením studentského ombudsmana a rok po zavedení ke
zmapování informovanosti studentů o nové pozici.

Rozprava

Veronika Macková otevírá otázku přehnaného zahlcování studentů dotazníky. Ale nechce hatit
práci skupiny .Sejít se ještě se studentskými spolky ohledně informovanosti a řešení
problémů.

Eva Hejzlarová podotýká, že porovnání minulosti a současnosti po zavedení ombudsmana by
zde bylo stejně, dotazník by byla spíše doplňující informace. Je navržena distribuce dotazníku
přes studentské spolky.

b. PR + systém voleb
Report

Veronika Macková představila dokument pro systém voleb, s tím, že ještě chybí článek I,
který obecně definuje ombudsmana. Krátce se vyjádřila k proběhlé schůzce se studentskými
spolky, kde byly navrženy změny, které již byly zapracovány do dokumentu. Dále se zeptala
na volební aplikaci.

Rozprava

Filip Šourek souhlasí se změnami a vyjadřuje se k volební aplikaci, která se zdá být vhodnou
pro účely volby ombudsmanů.

c. Příprava manuálu a školení



Report

Jan Hlaváč představil dokument, který vytvořený pracovní skupinou o přípravě manuálu a
školení. Manuál by měl představovat ombudsmana jako takového. Měl by obsahovat metody,
jak řešit různé problémy. Práce s psycholožkou - měla by proběhnout schůzka s ní, jaký je na
to její pohled. Manuál poté už pouze graficky zpracují a pošlou ho ostatním členům Sociální
komise.

Rozprava

Filip Šourek obeznámil Sociální komisi, že kontaktování fakultní psycholožky není v
kompetenci senátu. Vedení podporu od psycholožky neschválilo. Školení tedy nemůže
proběhnout přes psycholožku.

Eva Hejzlarová podotýká, že by paní psycholožka měla být součástí školení, nemáme odborné
znalosti, jak postupovat v určitých případech. Filip Šourek navrhuje pozvat pana proděkana
na příští zasedání.

Další rozprava:

Veronika Macková kritizuje vytvoření pracovních skupin s tím, že by se komise mohla
scházet hromadně v rámci zefektivnění práce. Malá skupinka nemá mandát na rozhodování,
celý proces je poté zdlouhavý, protože se musí sejít s celou Sociální komisí, aby návrh
schválila. Pokud by nebyl potřeba souhlas celé komise, nebyl by zde problém. Reakce na
dokument musela být rychlá kvůli schůzce se spolky.

Filip Šourek obhajuje práci pracovních skupin, ale je otevřen ostatním návrhům. Pracovní
skupina má mandát k rozhodování, s tím, že každý by měl možnost se k návrhům vyjádřit.
Pracovat tak, aby na okomentování byl vždy alespoň týden.

Eva souhlasí se skupinami, návrhy by se sdílely, okomentovaly a odsouhlasily pomocí
přípomínek. Měla by zde být možnost, aby ostatní členové Sociální komise mohli nějakým
způsobem zasahovat i do jiných skupin.

Jan Hlaváč souhlasí s malými skupinkami a návrhem Evy.

B) Práce psycholožky FSV

Filip Šourek se spojil s proděkanem Krištoufkem ohledně pracovního vytížení psycholožky a
dozvěděl se, že “pani psycholožka ma aktualne kapacitu pro FSV plně vytíženou, domlouváme s ni
tedy navyseni hodin, ktere si vyhradi pro fakultni studenty a studentky”.

C) PR práce AS FSV UK a jeho komisí

Filip Šourek se spojil s Nickem Ojo Omorodionem, který má aktuálně na starosti facebook
profil AS FSV UK a prodiskutoval s ním budoucí postup. Matěj se ujme prvního videa po
zasedání 11.5.2021.

Zapsal/a: Matěj Šarboch
Upravil: Filip Šourek


