ZÁPIS
z 5. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 26. března 2012
Přítomní senátoři:
Ing. Eliška Bílková, Ing. Barbora Chromcová, Petr Kalenda, Ing. Jan Keller, Jaroslav
Novotný, Bc. Jan Prchal, Ing. Ivana Rösslerová, Martin Šanda, Ing. Markéta Špičková, Ing.
Jan Zbořil
Hosté: Bc. Eva Neoralová (předsedkyně Kolejní rady)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Aktuální vývoj jednání o případném zavádění karet ISIC na UPa.
3. Projednání systémů hodnocení doktorandů na jednotlivých fakultách UPa
4. Různé.
5. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 10 členů.
1.
Zahájení.
Předsedkyně Studentské rady UPa Ing. Bílková přivítala všechny přítomné senátory a hosty.
Na začátku zasedání proběhla diskuse k aktuální situaci kolem připravované změny
vysokoškolské legislativy a vývoji na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a
současné situaci kolem akreditace plzeňských práv. Členové SRUPa komentovali odpověď
předsedy vlády, kterou SRUPa obdržela dne 23. 2. jako reakci na otevřený dopis zaslaný dne
6. 2. 2012.
2.
Aktuální vývoj jednání o případném zavádění karet ISIC na UPa.
SRUPa iniciovala tato jednání na popud opakovaných žádostí studentů i zaměstnanců UPa.
Předsedkyně SRUPa nejprve vyjednávala se zástupcem společnosti GTS Alive poskytující
licenci ISIC panem Vyskočilem o možnostech tzv. kombinovaných karet spojujících jak kartu
ISIC, tak univerzitní kartu platnou v elektronickém systému v rámci univerzitního kampusu
(menza, knihovna, vchody atd...). Předsedkyně Ing. E. Bílková informovala přítomné o
průběhu jednání, kterých se zúčastnila spolu s prorektorem pro vnitřní záležitosti prof.
Caklem, kvestorem Ing. Bukačem, zástupcem Informačního centra Ing. Pruskem a zástupcem
společnosti GTS Alive panem Vyskočilem. V současné době není dohodnuta zcela konečná
forma spolupráce, avšak z mnoha důvodů, které zástupci UPa vidí jako neřešitelný problém
nebude možné zavést systém kombinovaných karet v plném rozsahu tak, jak funguje na
ostatních veřejných vysokých školách v ČR. Hlavní překážkou z pohledu zástupců UPa se
jeví nakládání s veřejnými prostředky určenými na vzdělávání ve prospěch komerčního
subjektu. K tomu by mělo docházet v případě, že by zaměstnanci UPa (kartového centra či
studijních oddělení) úřadovali vydávání karet, nákup licencí a revalidačních známek a měli
zodpovědnost za jejich uložení jakožto cenin. V nejbližší době bude dohodnuto, zda a jakou
formou UPa alespoň podpoří propagaci karet ISIC na univerzitě.
3.
Projednání systémů hodnocení doktorandů na jednotlivých fakultách UPa
V návaznosti na diskusi na 3. zasedání SRUPa (6. 12. 2011) byla otevřena diskuse o
systémech hodnocení doktorandů na jednotlivých fakultách. Zástupci doktorandů ze 4 fakult
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FChT, FES, DFJP a FEI, (FF omluvila svou nepřítomnost a bude s jejími doktorandy vedena
diskuse v nejbližší době) představili fungování hodnocení na jejich fakultách a zdůraznili jeho
nedostatky. Především byl akcentován fakt, že na několika fakultách není zohledněn výsledek
činnosti doktoranda (shrnutý v ročním hodnocení, které se odevzdává na všech fakultách) ve
finančním ohodnocení. Také podíl doktoranda na výuce je hodnocen velmi různě, ne vždy
ku prospěchu věci. Zástupci doktorandů se dohodli, že zváží, zda by SRUPa měla v této
záležitosti alespoň na některých fakultách intervenovat, a pokusit se tak o zlepšení stávající
situace.
4.
Různé.
Předsedkyně Ing. Bílková upozornila studenty na některé zajímavější výsledky výzkumu
provedeného Českou studentskou unií (ČeSU) mezi studenty v akademických senátech
českých vysokých škol. Jako podnět z tohoto výzkumu byla diskutována možnost zavedení
elektronických voleb do AS, které dle výzkumu již na cca 1/8 vysokých škol probíhají
s dobrými zkušenostmi a téměř polovina respondentů by přechod k elektronickým volbám
uvítala. Předsedkyně Ing. Bílková uvedla jako argument pro zavedení elektronických voleb
především možnost představení kandidátů formou krátkého textu a fotografie přímo ve
volebním systému, což by mohlo zvýšit zájem studentů resp. zaměstnanců o volby a
samotnou činnost AS. Ing. Zbořil vyjádřil obavu, zda je možné stoprocentně zajistit
regulérnost takto konaných voleb. Své obavy zdůvodnil slovy, že se obává např. zneužití
osobních čísel (ST) pokud by jich bylo využíváno pro elektronické volby a zda by tím pádem
byla zajištěna opravdová anonymita voleb. Dále bylo zmíněno, že současný systém sice
pracuje s voličským seznamem, který je ale tajný. Vyplněné volební lístky se dají při kontrole
přepočítat, což nemusí být možné u elektronických hlasů např. při selhání/výpadku databáze.
Předsedkyně Ing. Bílková informovala přítomné o nutnosti v brzké době uspořádat nové
volby předsednictva SRUPa, jelikož několik stávajících členů bude v tomto nebo v průběhu
následujícího akademického roku ukončovat studium na UPa. Diskuse proběhla o dvou
možných termínech volebního zasedání, a to květen či říjen 2012. Hlasování přítomných
nevedlo k jednoznačnému rozhodnutí,
k termínu květnových voleb se členové vyjádřili poměrem:
5–2–3
k termínu říjnových voleb se členové vyjádřili poměrem:
2–4–4
Proto bylo dohodnuto první volební zasedání na pondělí 14. května 2012 od 16 hodin.
V případě nezvolení předsedy a všech členů předsednictva bude prodlouženo funkční období
stávajícího předsednictva do prvního zasedání SRUPa v zimním semestru nového
akademického roku (pravděpodobně konec října 2012).
5.
Závěr.
Na závěr předsedkyně SRUPa poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila.

Ing. Eliška Bílková
předsedkyně SRUPa
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