
ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE AS FSV UK  
 

Datum: 27. listopadu 2020 (14:00 - 15:00) 

Platforma k on-line zasedání: Google Meets 

Přítomni: Hana Kubátová, Lucie Lemonová, Eva M. Hejzlarová, Veronika Macková, Tomáš 

Kraváček, Filip Šourek 

 

Hlavním programem zasedání sociální komise bylo projednání a případné doplnění dokumentu 

o roli studentského ombudsmana. Tento dokument, připravený Filipem Šourkem, měla komise 

před zasedáním k dispozici k okomentování. Kromě tohoto dokumentu, který komise předloží 

na lednovém zasedání AS FSV UK, připraví také manuál pro nové ombudsmany. 

 

Veronika Macková na úvod seznámila komisi s body týkající se studentského ombudsmana, 

které byly projednány na zasedání studijní komise 26. 11. 2020. Sociální komise se shodla, že 

studentskému ombudsmanovi bude k dispozici jeden pedagog při řešení obtížných situací. 

 

Hana Kubátová zmínila potřebu sdílení informací o ombudsmanovi i v anglickém jazyce. 

Sociální komise tento návrh podpořila. Lucie Lemonová navázala v diskusi o možné spolupráci 

s vybraným zahraničním studentem, který by lépe propojil komunikaci mezi dalšími 

zahraničními studentami a sociální komisí (resp. celým AS FSV UK). Eva Hejzlarová tento 

návrh podpořila, především pro lepší navázanost na zahraniční studenty. Veronika Macková 

však zmínila případné zvyšující se nároky na sociální komisi (členky a členové Sociální komise 

AS FSV UK by uvítali ombudsmany jako řadové členy této komise), proto by následně všechna 

zasedání musela proběhnout v anglickém jazyce (stejně jako zápisy z  jejich jednání). 

Zahraniční studenti jsou součástí Bc., Mgr. nebo Ph.D. studia, i proto se domnívá, že 

ombudsman z řad zahraničních studentů by byl “článkem” navíc. Informace i propagace tohoto 

projektu by měla proběhnout i v anglickém jazyce (ombudsmani budou upozorněni i na 

možnost řešení vzniklých situací v anglickém jazyce). Tento návrh byl tedy zamítnut.  

 

Veronika Macková klade důraz na propagaci na jednotlivých institutech a na dobrou 

komunikaci s řediteli (vysvětlení funkce a kompetencí ombudsmana atd.). Lucie Lemonová 

informovala komisi o spolupráci s Oddělením vnějších vztahů FSV UK a studentskými spolky.  

 

Veškeré další projednané body jsou součástí připravovaného dokumentu shrnující informace o 

roli studentského ombudsmana. 

 

Lucie Lemonová informovala komisi o připravovaném Strategickém záměru FSV UK na 

období 2021 - 2025. Eva M. Hejzlarová připraví k danému dokumentu komentář zahrnující 

podmínky pro zaměstnance FSV UK. 

 

Veronika Macková dá Lucii Lemonové k dispozici část zprávy o činnosti sociální komise pro 

Výroční zprávu AS FSV UK.  


