Zápis ze schůze Výboru Spolku studentů Sociologie FF UK (dále SOCKA) ze dne
29.10.2013
Z Výboru přítomni:
Tomáš Diviák
Markéta Havelková
Jiří Skalický
Martina Veverková
Výbor je usnášeníschopný
Omluveni:
Andrea Němcová
Další přítomní členové spolku SOCKA:
Zuzana Ehrlichová
Michael Miňovský
Oskar Macek
Marta Musilová
Lenka Jansová
Františka Rakušanová
Barbora Matysová
Eliška Nováková
Průběh schůze:
1.) Logo
Ondřej Rakušan odprezentoval návrhy loga spolku SOCKA, proběhla diskuse.
Usnesení 1/2013-2014- Logem spolku bude návrh č. 1, který předložil Ondřej
Rakušan. Vítězný návrh byl přijat tichým souhlasem
2.) Sociologická vánočka
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Akce se uskuteční 5.12.2013 v klubu K4. Místo a datum konání byly rozporovány
z důvodu pochybností o vhodnosti termínu i místa, nakonec bylo ale obecným
konsensem místo i datum ponecháno.
Zuzana Ehrlichová a Michael Miňovský se ujali organizace programu akce
spojeným s vítáním studentů 1. Ročníku.
Barbora Matysová se ujala vytvoření pozvánky na akci.
Akce bude propagována po sociálních sítích a na webových stránkách katedry.
3.) Sociologické zahraničení
Smyslem akce je předání zkušeností studentů, kteří absolvovali studijní pobyt
v zahraničí, ostatním studentům. Jako předběžný termín akce byl naplánován
konec listopadu 2013.
Organizace akce se ujal Tomáš Diviák.
4.) Diskuse nad další možnou činností spolku
Zmíněny a diskutovány byly tyto návrhy:
„Studijní poradna“- institucionalizace pomoci a vzájemné podpory mezi studenty
napříč ročníky
„Tutorování“ organizované spolkem SOCKA na dobrovolné bázi případně za
kreditové ohodnocení pro doučujícího studenta.
„Metodologická poradna“- platforma dobrovolníků, která by radila zájemcům
z řad široké veřejnosti s designem výzkumu (primárně je ale myšleno na studenty
jiných oborů, než je sociologie, kteří mají při svém studiu provádět výzkumy
sociologického charakteru, ale nemají k tomu dostatečné znalosti v oblasti
metodologie).
Možnost prezentace spolku v internetovém rádiu StreetCulture
Návrh zřízení laviček na dvoře fakulty a lehátek na chodbách
5.) Rozdělení funkcí ve Výboru
Proběhla diskuse o rozdělení funkcí jednotlivých členů Výboru.
Usnesení 2/2013-2014- Funkce budou ve Výboru rozděleny následujícím
způsobem:
předseda: Tomáš Diviák
místopředsedkyně: Markéta Havelková
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pokladnice: Andrea Němcová
tajemnice: Martina Veverková
člen Výboru bez portfeje: Jiří Skalický
Návrh byl přijat v poměru hlasů 4/0/0
6.) Rozdělení úkolů primárně souvisejících s fungováním a propagací spolku
Markéta Havelková se ujala vytvoření funpage spolku SOCKA na Facebooku,
kde budou sdíleny relevantní odkazy (akce, pracovní nabídky, aktuality týkající se
sociologie, reflexe událostí na fakultě apod.). Sdílení bude v gesci všech členů
Výboru.
Jiří Skalický se ujímá vytvoření společné e-mailové schránky Výboru a vytvoření
uzavřené skupiny na Facebooku určené k interní komunikaci členů Výboru.

Zapsala: Martina Veverková
Za správnost:
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