
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 18.3.2021, 11:00
Platforma k on-line zasedání: ZOOM
Přítomni: Eva Hejzlarová, Jan Hlaváč, Veronika Macková, Barbora Součková, Matěj Šarboch, Filip
Šourek
Hosté: Ladislav Krištoufek, Alice Němcová Tejkalová

A) Studentští ombudsmani
C) Rozprava mezi členy SocK o dalších směrech práce
D) Různé

_____________________________________

A) Studentští ombudsmani - Rozprava s hosty

Filip Šourek odprezentoval aktuální stav projektu Studentských ombudsmanů paní děkance a
proděkanu Krištoufkovi. Podělil se o závěry schůzek s řediteli institutů FSV UK. Následně byli hosté
vyzváni k okomentování.

Paní děkanka poděkovala za prezentaci a vyjádřila svou spokojenost s tím, jak se projekt rýsuje.
Vyjádřila se ke dvěma bodům:

- volba studentských ombudsmanů agendou studentských spolků: Paní děkanka souhlasí s
tím to takto ponechat.

- jeden rok funkčního období: Paní děkanka chápe argumenty pro takto krátké funkční
období. Uvádí možnost zavést do pravidel volby možnost prodloužení funkčního období o rok
(bez volby) v případě zájmu studentského ombudsmana a spokojenosti Sociální komise a
studentského spolku s ombudsmanovým výkonem.

Pan proděkan souhlasí s paní děkankou ve výše zmíněném. Otevírá téma formality / neformality
funkce ve spojitosti se zavedením do struktur fakulty - bude se jednat o pozici zavedenou opatřením
děkana?

Paní děkanka by rozhodnutí o formálním zavedení do struktur ponechala po roční zkušební době.

Filip Šourek poděkoval hostům za jejich podněty a přislíbil, že Sociální komise připraví na následující
plénum AS FSV UK (6. dubna 2021) konkrétní návrh k projednání.

B) Rozprava o dalších směrech práce

Matěj Šarboch navrhuje zaměření se na PR jednotlivých komisí a AS FSV UK jako celku. Veronika
Macková ho doplňuje návrhem na tvorbu krátkých videí senátorů komentujících aktuální témata AS
FSV UK a komisí. Eva Hejzlarová navrhuje součinnost PR koordinátorů jednotlivých institutů. Kolega
Šarboch do budoucna vypracuje konkrétnější návrh postupu komise v této otázce.

Veronika Macková má několik návrhů na další práci Sociální komise, které přednese na následujícím
zasedání.

Nyní se komise zaměří zejména na přípravu podkladů týkajících se studentských ombudsmanů.

C) Různé

Nikdo z členů Sociální komise AS FSV UK nemá žádné téma, které by nyní bylo třeba projednat.

Zapsali: Filip Šourek a Matěj Šarboch


