Zápis ze dne 18.10.2005
Studentská rada univerzity Pardubice
Přítomni:
Jaroslava Vlčková, Martina Valcová, Zdeňka Padělková, Jana Hepnerová, Lubomír
Machuča, Pavel Viskup, David Bříza, Tomáš Bek, Milan Doruf, Jean Kocman, David Hájek,
Sylva Yenaverová, Dana Krejzová

Program jednání:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení, uvítání nového zástupce FHS v řadách SRUPa,
obeznámení SRUPa o výsledku jednání s vedením ve věci počtu zápisu předmětů na
FES resp. otázka výkladu SZŘ,
stručná zpráva ze zasedání v rámci projektu UNIHELP,
představení nového semináře ACSA Davidem Břízou,
vyslechnutí nejnovějších zpráv z malých a velkého senátu,
organizace plánovaných setkání SRUPa se studenty,
organizace akci ke dni 16. listopadu, dni Boje studentů za svobodu,
různé.

1) Zahájení, uvítání nového zástupce FHS v řadách SRUPa
Předseda SRUPa Jan Vlastník uvítal senátory na prvním oficiálním zasedání v novém
akademickém roce 2005/2006.
Dana Krejzová následně představila nového zástupce akademického senátu FHS Davida
Hájka.

2) Obeznámení SRUPa o výsledku jednání s vedením ve věci zápisu
předmětů na FES resp. otázka výkladu SZŘ
Předseda seznámil SRUPa s průběhem jednání s vedením. Potvrdil, že mu na konci jednání
bylo přislíbeno prorektory Jiřím Caklem a Jaroslavem Jandou chápání článku 7 odstavce 8
nového SZŘ v duchu právního výkladu:
”Článek 7. odst. 8. Studijního a zkušebního řádu je nutné v souladu s
obecnými právními principy zejména se zásadou zákazu retroaktivity v právu
a v souvislosti s požadavkem právní jistoty vykládat tak, že se vztahuje
pouze na studenty, kteří zahájí studium po účinnosti tohoto právního
předpisu.”
Z čehož vyplývá fakt, že nový řád se neohlíží na historii studentů tzn. všichni studenti mají
nárok zapsat si kterýkoliv předmět dvakrát a jednou požádat děkana o výjimečný zápis
předmětu bez ohledu na to, kolikrát si v minulosti daný předmět zapsali.

3) Stručná zpráva ze zasedání v rámci projektu UNIHELP
Předseda informoval SRUPa o průběhu jednání v rámci projektu UNIHELP jehož se
zúčastnil ve dnech 12. – 14.10.2005 v Opavě.
Na základě závěrů ze zasedaní nastínil závěry na jejichž základě SRUPa postaví část své
činnosti v několika příštích měsících.

a. Navázat komunikaci se studenty ihned po přijetí na UPce a větší
informovaností je vést k větší samostatnosti,
b. příprava projektu elektronické evaluace a korektního hodnocení předmětů na
základě více faktorů než jenom samotné hodnocení studentů viz úspěšnost
jednotlivých předmětů,
c. otevření otázky zřízení Stavovské unie studentů v rámci zlepšení kulturního
vyžití akademické obce Univerzity Pardubice,
d. příprava bodu pro zasedání velkého AS týkajícího se Stipendijního řádu:
“Potřeba vyloučení ubytovacího stipendia ze skupiny vedlejších příjmů
rodiny.”
4) Představení nového semináře ACSA Davidem Břízou
David Bříza přednesl pozvánku na seminář ACSA – problematika akademických senátů
vysokých škol, který by se konal na půdě Univerzity Pardubice.
Usnesení:
Po všeobecné shodě se SRUPa rozhodla zorganizovat nabízenou akci.
Seminář proběhne 11.11.2005 nebo 25.11.2005 dle rovněž pozvaných zástupců z Ostravské
univerzity.
Předseda SRUPa zajistí pozvání senátorských zástupců univerzity Hradec Králové.

5) Vyslechnutí nejnovějších zpráv z malých a velkého senátu
AS DFJP přijal nový Studijní a zkušební řád bez výhrad,
AS FES řeší problematiku Státních zkoušek,
AS FHS přijal návrh na přejmenování FHS na Filozofickou fakultu s výhradou, že se bude
jmenovat Fakulta Filosofická dle podstaty slova filosofie k datu 1.11.2006.
AS FCHT se nesešel.
AS UPce aktualizoval Dlouhodobý záměr UPce pro léta 2006 – 2010, pozměnil volební řád
AS Upa, upravil rozpočet UPce, ustavil volební komisy pro doplňující volby do AS UPa ve
volebním celku Fakulty restaurování.

6) Organizace plánovaných setkání se studenty
SRUPa se shodla na zorganizování dvou setkání se studenty. První proběhne 31.11.2005 v
klubu Dýdý Baba.
Druhé setkání se uskuteční předběžně v sále A1 týden po předchozím zasedání a bude se
přednostně zabývat studijní problematikou (vyklad nového SZŘ, IS STAG, zavedení
studentských E-mailů, atp.).

7) Organizace akcí ke dni 16.11.2005, dni Boje studentů za svobodu
Na základě diskuze se SRUPa usnesla, že se památečního aktu, který proběhne 16.11.2005 u
pamětní desky před Univerzitní knihovnou zúčastní v maximálním počtu.
Došlo k rozdělení jednotlivých úkolů k zabezpečení celé akce ze strany studentů.
Předseda přednesl požadavek SKRVŠ na navržení kandidáta pro udělení ceny Jana Opletala.
Usnesení:
SRUPa předloží návrh do 30.10.2005

8) Různé
a. Kritika organizace zápisů na FES předsedou SRUPa. FES koncipovala harmonogram
a pravidla zápisu pro rok 2005/2006 dle nového řádu, který začal platit až 1.10.2005
což byl termín po ukončení zápisů na FES.
Kromě této nesrovnalosti křížila ve svých požadavcích pravidla řádu předchozího a
budoucího čímž předvedla jistou ignoraci univerzitních pravidel (zavádění nového
pojmu “předměty náležící ročníku” nebo fakt, že si studenti musí zapisovat povinné
předměty prostřednictvím kroužků a ne dle návazností jednotlivých předmětů, jak
pravý nový řád, když už ho v rámci vyhlášky citují viz čl.5 odst.2).
b. Předseda chápe názor zastánců názvu Filosofická fakulta, avšak zastává názor, že by
nebylo od věci zamyslet se nad faktem, že absolventi takové fakulty ve svých
životopisech uvedou, že studovali filozofické obory na filosofické fakultě.
c. Konfrontace předsedy SRUPa s jeho postojem v rámci zasedání červnového
univerzitního AS, kde narušil akt nesouhlasu studentů se schválením nového SZŘ
svým setrváním v zasedací místnosti.

Zapsal: Jan Vlastník
...........................................
Jan Vlastník
Předseda SRUPa v. r.

