
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK

Datum: 13. 9. 2021, 17:00
Hybridní forma zasedání: Hollar, místnost č. 13 + Google Meets
Přítomní členové Sociální komise AS FSV UK: Jan Křovák, Barbora Součková, Veronika
Macková, Lucie Lemonová, Matěj Šarboch (do 17:50), Eva Hejzlarová (on-line
prostřednictvím aplikace Google Meet)

Nepřítomní: -

_____________________________________

Filip Šourek, který i přes ukončení svého mandátu v SK přislíbil další pomoc v projektu
studentských ombudsmanů, se ze zasedání omluvil.

1. Projekt studentských ombudsmanů

Pracovní skupina pro PR a volby pracovala i během prázdnin, dávala podklady spolkům pro
propagaci - předsedkyně SK Barbora Součková se domnívá, že je potřeba ještě výrazně více
propagovat to, že volby budou.

Veronika Macková zdůraznila, že je nutné v propagaci reflektovat, kdy přesně volby jsou

Barbora Součková uvedla, že je potřeba komunikovat mimo jiné přes oficiální stránky
institutů.

Podle informací SK už alespoň jednoho kandidáta/kandidátku mají vybrány IKSŽ, IPS, IES,
ISS.

Veronika Macková uvedla, že je potřeba, aby se v rámci propagace propojily jednotlivé
spolky a koordinátoři oficiálních síťových kanálů jednotlivých institutů.

Komise se shodla, že není vhodné, aby kandidát na ombudsmana strávil půl roku ze svého
ročního mandátu na Erasmu, ačkoliv stanovy to nezapovídají.

Manuál a školení

Jan Hlaváč uvedl, že pracovní skupina na manuál doplnila poznámky, kteří členové SK
doplnili k prvnímu draftu zaslanému SK na konci srpna.

Barbora Součková uvedla, že děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová nabídla
zprostředkování služeb školní psycholožky pro potřeby zaučení ombudsmanů.

Veronika Macková souhlasí s tímto zaučením, ale dodala, že nutné je hlavně to, aby
potenciální ombudsmani pochopili svou roli, znali postupy (na koho se odvolat v jakém
případě) atp…

Sociální komise se shodla, že další zasedání SK AS FSV UK proběhne 19. října 2021 od
16:00, za přítomnosti úspěšných kandidátů na ombudsmana.

Veronika Macková uvedla, že je potřeba vyvěsit jméno ombudsmana na stránky jednotlivých
institutů s telefonem, e-mailem (“Osobní schůzka možná po předchozí mailové dohodě”),



dodala, že mohou vzniknout mailové adresy “ombudsman.zkratkainstitutu@fsv.cuni.cz” -
Předsedkyně SK toto téma nahodí na zasedání AS FSV UK 14. září 2021

SK AS FSV UK se shodla, že domluví služby psycholožky a schůzku pro zvolené
ombudsmany.

Eva Hejzlarová uvedla, že se skupince Evaluace podařilo shromáždit data se zásadními
problémy na jednotlivých institutech. SK bude mít tento materiál k dispozici.

Lucie Lemonová a Jan Hlaváč do 20. září předloží SK hotový manuál s důvodovou zprávou
pro zasedání AS FSV UK 5. října 2021

Usnesení č. 1: SK AS FSV UK schvaluje harmonogram dalšího postupu v projektu
studentských ombudsmanů. SK AS FSV UK do 28. září 2021 předloží hotový manuál s
důvodovou zprávou pro zasedání AS FSV UK 5. října 2021

Pro: Šarboch, Křovák, Hlaváč, Lemonová, Macková, Součková, Hejzlarová

Proti:-

Zdržel se:-

-
2. Volba místopředsedy/místopředsedkyně SK AS FSV UK

Barbora Součková nominuje na místopředsedkyni SK AS FSV UK Veroniku Mackovou,
která nominaci přijímá.

Usnesení č. 2: SK AS FSV UK volí Veroniku Mackovou místopředsedkyní sociální komise
AS FSV UK.

Pro: Hejzlarová, Součková, Hlaváč, Lemonová, Šarboch, Křovák

Proti: -

Zdržela se: Macková

Veronika Macková se stala místopředsedkyní SK AS FSV UK.

3. Různé

Jan Křovák oznámil, že se ujme funkce administrátora sociálních sítí AS FSV UK.

SK AS FSV UK se shodla, že bude pokračovat s natáčením videí o dění na zasedáních AS
FSV UK. Dalším vystupujícím bude Nick Ojo Omorodion.

Barbora Součková vyzvala členy SK, aby přemýšleli o další agendě po ukončení práce na
přípravách projektů ombudsmanů.

mailto:ombudsman.zkratkainstitutu@fsv.cuni.cz


Lucie Lemonová navrhla například nabídnout služby dalšího psychologa či psycholožky.

Veronika Macková vyzvala předsedkyni SK Barboru Součkovou, aby se zeptala, zda by
fakulta nebo instituty mohly přispívat na studenty v tíživé situaci prostřednictvím různých
brigád.

Lucie Lemonová navrhla zopakovat seminář/webinář Nevypusť duši. Barbora Součková se
na to zeptá v sekci Zprávy z komisí na zasedání AS FSV UK.

Zapsal: Jan Křovák
Za správnost: Barbora Součková


