Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 14.3.2006
Přítomni: Bříza David, Man Lukáš, Daněk Ondřej, Viskup Pavel, Michalica Jiří, Padělková
Zdeňka, Hepnerová Jana, Vlčková Jaroslava, Bek Tomáš, Michálková Magda, Machuča Lubomír,
Elstner Martin, Bouček Tomáš, Krejzová Dana
Omluveni: Jan Vlastník, Sylva Šenauerová
Neomluveni: Petr Horáček, Tomáš Kubín, Petr Nachtigall, Kateřina Jirásková, Jean Kocman, Milan
Doruf, Marcela Rybyšarová, Aleš Valenta, Dita Kubátová, Jan Štifter, Martina Valcová, David
Hájek, Tomáš Kroupa,
Program:
1. Informace z kolegií, senátů, Rady Vysokých škol, Kolejní rady a jednotlivých komisí
Ondřej Daněk podal členům SRUPa informace z Kolegia rektora, kde se mimo jiné dlouze
diskutoval obor Učitelství AJ pro ZŠ, který má být změněn na bakalářský, s možností studovat
následně magisterský obor. Dále byly podány informace o hospodaření UPa.
Na AS FES došlo ke zrušení možnosti využít zářijový termín státní zkoušky pouze jako termín
náhradní.
Na AS FF byly projednány důvody nesplnění některých závazků z dubna 2005, byla řešena
nedostatečná kapacita pro jízdní kola před budovou a byla schválena zpráva o hospodaření za
rok 2005. Dále byl představen nový proděkan pro vědu a vývoj, prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. a
byla rozšířena VR FF UPa o externího člena, pana doc. PhDr. Ladislava Cabadu, Ph.D.
Na AS DFJP byl schválen rozpočet, byli představeni noví proděkani. Také zde byla řešena
nedostateční kapacita pro jízdní kola před budovou FES.
Na ÚZS proběhlo jednání s vedením.
◦ Mezi projednávané problémy patřily nedostatečné spoje MHD, jež se ale nijak měnit nebudou.
◦ Nelze prý vložit aktuální rozvrh na STAG.
◦ Studentky mají nedostatečný přístup k PC a internetu (počítače jsou staré, ale “je to dárek
z IC”, takže se toto nebude řešit). PC učebna je volná pouze v letních semestrech, což také
nevyhovuje mimo jiné z důvodu praxí.
◦ Byla vyjádřena nespokojenost s vyučujícími; dotazníky hodnotící výuku se však nedostaly
“výše” než na první ročník a to pouze na vybrané předměty.
◦ Otázka jazyků je neřešitelná. Jazyk je povinný jen pro 1.ročník, pro ostatní je pouze jako
předmět volitelný.
◦ Bylo odkazováno na licenci EU v souvislosti s porušováním SZŘ UPa, kdy studentky ÚZS
nemají dostatek volna mezi semestry (viz článek 3, bod 1 SZŘ), která ale ve skutečnosti
neexistuje.
◦ Byl vznesen dotaz na KR, konkrétně se dotaz týkal nepřesností v platbách při odhlašování
kolejí před koncem měsíce. Ondřej Daněk přislíbil nahlédnutí do problému a jeho vysvětlení.
Na výjezdním zasedání SKRVŠ byl zvolen koordinátor pro Komunikaci mezi studenty a

SKRVŠ. Jednalo se o novele zákona o vysokých školách a semináři pořádaném RVŠ. Byly
řešeny poplatky za studium, sociální stipendia a programové prohlášení SKRVŠ, které bude
členům SRUPa v nejbližší době zasláno k připomínkování.
Předseda Kolejní rady informoval o výběrovém řízení na externí členy KR.
Komise pro studijní záležitosti se sešla před zasedáním SRUPa a projednala mimo jiné SZŘ a
připomínky k tomuto řádu.
2. Studijní a zkušební řád UPa
Proběhla diskuse nad předloženou verzí SZŘ, která se ale dále bude měnit.
Diskuse se týkala především článku 5, ale také četných faktických chyb a nepřesností.
Přítomní se shodli na bodech, které bude Ondřej Daněk a Dana Krejzová připomínkovat u paní
prorektorky doc.Ing.Ivany Kraftové, CSc. na předjednané schůzce, dne 15.3.2006.
3. Dořešení vnitřní organizace SRUPa
Byla řešena vnitřní organizace SRUPa a byli dorozděleny některé úkoly.
Usnesení: SRUPa pověřuje Martina Elstnera správou internetových stránek SRUPa.
Hlasování: 12-0-1
Usnesení: Komise pro studijní záležitosti zvolila dalšího člena, Tomáše Beka.
Hlasování: 12-0-1
4. Různé
◦ Proběhla tajná volba předsedy Kinoklubu C. Skrutátory byli jednomyslně zvoleni Dana
Krejzová a Lubomír Machuča.
Přihlášen byl jediný kandidát David Bříza.
Předsedou Kinoklubu C byl zvolen David Bříza.
Hlasování: 13-0-1
◦ Proběhla debata týkající se sociálního stipendia. Studenti nemají dostatek času zařídit si
potřebné náležitosti.
◦ Tomáš Bek informoval, že vzhledem k novému systému kopírování v univerzitní knihovně, je
kopírovací karta Komise pro vnější vztahy již neplatná a bohužel nejspíše propadne bez
náhradyL
◦ Byl prodiskutován projekt UNIHELP a nutnost většího zastoupení UPa na dalších zasedáních.
Usnesení: SRUPa pověřuje Pavla Viskupa a Lubomíra Machuču účastní na zasedání
UNIHELPu, konaného ve dnech 22.-25.3.2006.
Hlasování: přijato jednomyslně
◦ Proběhla kontrola plnění usnesení z předchozího zasedání.
Splněna byla všechna usnesení až na poslední usnesení týkající se Jana Vlastníka, který nezaslal

další informace ze zasedání UNIHELP, ale ani z dalších akcí, kterých se v minulém roce
zúčastnil a SRUPa tak o nich nemá žádné informace.
Zapsal: Lukáš Man
Ondřej Daněk v.r.
Předseda SRUPa

