
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK  

Datum: 10.2.2021, 10:00 

Platforma k on-line zasedání: ZOOM 

Přítomni: Eva Hejzlarová, Jan Hlaváč, Jan Křovák, Lucie Lemonová, Veronika Macková, Barbora 

Součková, Matěj Šarboch, Filip Šourek 

Hosté: Magda Pečená (předsedkyně AS FSV UK) 

Sociální komise AS FSV UK se rozhodla uspořádat ustavující schůzi v co nejbližším termínu od 

úvodního pléna AS FSV UK. Komise děkuje Magdě Pečené, předsedkyni AS FSV UK za poskytnutí 

ZOOM odkazu pro ustavující zasedání a za její přítomnost a komentáře v rámci něj. Hlavními body 

agendy byly:  

A) volba předsedkyně/předsedy sociální komise,  

B) volba místopředsedkyně/místopředsedy sociální komise a  

C) projednání postupu práce na projektu studentských ombudsmanů. 

_____________________________________ 

A) Volba předsedkyně/předsedy sociální komise 

V rámci role předsedkyně/předsedy sociální komise byli navrženi dva kandidáti. Lucie Lemonová 

navrhla Filipa Šourka a Jan Křovák navrhl Veroniku Mackovou. Oba navržení potvrdili svůj zájem a 

krátce se představili členům komise. Po krátké debatě o formě volby bylo rozhodnuto o volbě formou 

předání svého hlasu Magdě Pečené, jakožto nezaujatému aktérovi v rámci zachování anonymity 

hlasování před ostatními členy. Veronika Macková dále řekla, co by chtěla v následujících dvou letech 

v Sociální komisi probírat za témata (přístup handicapovaných do budovy v Jinonicích, spolupráce s 

Odborovou organizací, pravidelné schůzky se studentskými spolky, převzetí části agendy Komise pro 

rozvoj a PR AS FSV UK, která nevznikla, kontakt se Sociální komisí AS UK. Pro Veroniku Mackovou 

hlasovali 3 členové Sociální komise AS FSV UK, 1 člen se zdržel a 4 členové hlasovali pro Filipa 

Šourka. Předsedou sociální komise AS FSV UK pro období 2021-2023 se tedy stal Filip Šourek. 

Po krátkém poděkování se Filip Šourek ujal vedení zbytku schůze. 

B) Volba místopředsedkyně/místopředsedy sociální komise 

Nově zvolený předseda sociální komise, Filip Šourek, se zeptal členů komise, zda by o funkci měl někdo 

zájem. Lucie Lemonová projevila zájem a přešlo se tedy k volbě mezi členy komise. Pro hlasovalo 6 

členů sociální komise AS FSV UK, 2 členové se zdrželi a proti nebyl nikdo. Lucie Lemonová se tedy 

stala místopředsedkyní AS FSV UK pro období 2021-2023. 

C) Projednání postupu práce na projektu studentských ombudsmanů 

Filip Šourek představil novým členům sociální komise AS FSV UK existující návrh pozice studentských 

ombudsmanů a vyzval je k interakci s dokumentem ve formě komentování a revizí. Následně byla 

vyhlášena krátká rozprava. Veronika Macková odprezentovala svůj názor na to, jak by měla nyní komise 

pokračovat k dokončení návrhu - je potřeba, aby se komise sešla s řediteli institutů FSV, kteří budou 

funkci ustavovat a je tedy nutné získat jejich souhlas (v dokumentu, který bude součástí vyhlášky 

ředitelů všech institutů musí být základní ustanovení – např. pravomoci a úkoly studentských 

ombudsmanů, jak budou vyhlášeny volby na tuto pozici, jak budou zpracovávány výsledky voleb, 

spolupráce s AS FSV UK nebo zánik mandátu), a také, aby se sešla s vedením FSV UK. Eva Hejzlarová 

dále navrhla, že by mohlo být přínosné sejít se se členy Legislativní komise AS FSV UK. 

Po krátké debatě došla Sociální komise k závěru, že ji čekají následující kroky: 

1) noví členové se seznámí s a vyjádří k existujícímu návrhu pozice ombudsmana; 

2) jejich komentáře budou zapracovány do návrhu, zároveň budou zapracovány případné návrhy 



Legislativní komise AS FSV UK; 

3) návrh bude přednesen ředitelům jednotlivých institutů FSV; 

4) komentáře ředitelů budou zapracovány do návrhu; 

5) návrh bude přednesen vedení fakulty. 

Cílem komise je na následujícím plénu AS FSV UK (2. 3. 2021) odprezentovat co nejkvalitnější a 

nejkomplexnější návrh pozice studentských ombudsmanů. 

Zapsal: Filip Šourek 


