
Zasedání Sociální komise (14. 2. 2019, Jinonice) 
 
Přítomni: Hana Kubátová, M.A., Ph.D., PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Mgr. Veronika Macková 
Omluven: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. 
 

1.) PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. prezentoval témata Sociální komise v minulých letech a 
informoval o tom, jak komise pracovala v předchozím období. Byla představena i 
Odborová organizace FSV UK. 
 

2.) Druhým bodem jednání byla debata nad možnými tématy pro dvouleté období. 
Členové komise se shodli na seznamu aktuálních věcí a dlouhodobých projektů a 
rozdělili si první úkoly. 
 
Aktuální věci: 

 Spolupráce se studentskými spolky (kontaktovat je s otázkou „Co zlepšit na 
fakultě v sociální oblasti (např. mikrovlnná trouba v Hollaru), zjistí Veronika 

Macková 
 Setkávání doktorandů FSV UK (možná spolupráce doktorandů napříč instituty, 

doplnit do strategického plánu), zjistí Veronika Macková 

 Propagace FSV UK jako fakulty vhodné pro studium lidí se speciálními 
potřebami (propagace na sociálních sítích i na webu FSV UK), zjistí Veronika 

Macková 

 Výtah ve stanici metra Jinonice (poptat možnosti zřízení výtahu, lepší 
dostupnost pro handicapované), zjistí Hana Kubátová 

 Administrativa u grantových projektů (zlepšení komunikace mezi řešiteli 
grantů a oddělením vědy FSV UK, možnosti navýšení počtu pracovníků) 

 

Dlouhodobé věci: 

 Spolupráce s Komisí pro rozvoj (bezbariérovost jinonického areálu – vodící 
lišty, popisky učeben Braillovým písmem, odpočinkové zóny pro studenty, 
přebalovací pulty), zjistí Veronika Macková 

 Benefit na udržení a zlepšení duševního zdraví zaměstnanců FSV UK (možnost 
zařazení do Opatření děkanky č. 56/2018, zjistit jaké jsou možnosti i pro 
studenty FSV UK), zjistí Libor Stejskal 

 Zřízení Nadačního fondu Fakulty sociálních věd (pro studenty se sociálním 
znevýhodněním nebo procházející těžkou životní situací, inspirace u 
Přírodovědecké fakulty UK), zjistí Hana Kubátová 

 
3.) Volba předsedy/předsedkyně Sociální komise. Na funkci předsedkyně byla navržena 

Veronika Macková, která nominaci přijala. 
 
Usnesení č. 1: Sociální komise AS FSV UK volí ze svého středu na pozici předsedkyně 
Veroniku Mackovou.  
 
Usnesení bylo přijato, předsedkyní Sociální komise byla zvolena Veronika Macková.  
 

4.) Další setkávání Sociální komise proběhne 5. března od 14:15 na Hollaru. 


