ZÁPIS
z 12. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 14.10.2013
Přítomní členové SRUPa:
Jan Voráček, Martin Lauterbach, Martin Šanda, Tereza Kudláčková, Michaela Hýsková,
Ladislav Nekvapil, Vojtěch Janů, Zdeněk Bureš, Břetislav Brož, Vít Blanař, Karolína Jandová
Omluveni:
Pavel Váňa, Monika Eisenhammerová, Věra Kašparová, Martin Tůmová, Iveta Vidičanová,
Šárka Nekvapil Jirásková, Markéta Špičková, Michael Vávra
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Volba delegáta/náhradníka delegáta do SK RVŠ.
Volba Zástupce Debatního klubu Univerzity Pardubice.
Diskuze nad současnou situací SRUPa.
Různé.
Závěr.

Na začátku zasedání bylo přítomno 11 členů.

1. Zahájení.
Předseda SRUPa Bc. Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program zasedání,
který obdrželi již v pozvánce. Hlasování o programu zasedání:
11 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
V souladu s jednacím řádem SRUPa byla zvolena a následně volby řídila tříčlenná
volební komise pracující ve složení: Michaela Hýsková (předsedkyně), Ladislav Nekvapil,
Zdeněk Bureš. Složení volební komise včetně předsedkyně komise bylo schváleno veřejným
hlasováním:
11 – 0 – 0.

2. Volba delegáta/náhradníka delegáta do SK RVŠ.
Z důvodu odstoupení náhradníka delegáta do SK RVŠ Víta Blanaře z časových důvodů
bylo nutné, aby se SRUPa touto záležitostí zabývala a členové navrhli nové kandidáty pro
volbu, která by měla proběhnout na příštím zasedání AS UPa (15. října 2013).
Tato záležitost byla avizována již na předchozím zasedání SRUPa a po diskuzi mezi
zasedáními byli navrženi následující kandidáti:
Na funkci delegáta do SK RVŠ:
 Petra Pavlová, studentka 1. ročníku doktorského studia FZS, obor Ošetřovatelství.
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Na funkci náhradníka delegáta do SK RVŠ:
 Michael Vávra, student 2. ročníku bakalářského studia FES, obor Management malých
a středních podniků.
 Erika Vyskočilová, studentka bakalářského studia FF, obor: Slavistická studia zemí
Evropské unie (dvouoborové): Slovinština, Historie.
Výše navržení kandidáti souhlasili s navržením a případným zvolením. Poté proběhlo tajné
hlasování o možných návrzích s těmito výsledky:
Za delegátku do SK RVŠ byla zvolena Petra Pavlová s 9 hlasy.
Za náhradníka delegáta do SK RVŠ byl zvolen Michael Vávra s 8 hlasy.
Studentka Erika Vyskočilová byla zvolena jako „náhradnice náhradníka“, její zájem bude
brán v potaz v případě odstoupení někoho z nástupců za univerzitu v SK RVŠ.

3. Volba Zástupce Debatního klubu Univerzity Pardubice.
Předseda SRUPa Bc. Šanda krátce informoval přítomné členy o myšlence Debatního
klubu Univerzity Pardubice, který byl zřízen pod záštitou SRUPa. Cílem tohoto klubu bude
debatovat na různá témata, debatovat s oponentem, trénovat argumentaci, intonaci atd. Cílem
SRUPa je poskytnout Debatnímu klubu zázemí a podpořit tak jeho začínající rozvoj.
Jako Zástupce Debatního klubu UPa navrhnul předseda SRUPa Jakuba Sladkého, studenta
2. ročníku bakalářského studia FES, obor Ekonomika a provoz podniku, zakladatele klubu.
Navržený kandidát souhlasil s navržením a případným zvolením. Poté proběhlo tajné
hlasování o možných návrzích s těmito výsledky:
Jako Zástupce Debatního klubu UPa byl zvolen Jakub Sladký s 8 hlasy, 3 hlasy neplatné.

4. Diskuze nad současnou situací SRUPa.
Předseda SRUPa informoval o myšlence propagace a zviditelnění SRUPa, aby o ní
studenti věděli, aby se na své zástupce obraceli s podněty - obecně o snaze zvýšit povědomí
studentů o SRUPa, ale také akademických senátech a především o větší aktivitě a zapojení
studentů do dění na Univerzitě. Členy SRUPa také informoval o plánované schůzce
s vedením Univerzity na toto téma.
Následně předseda SRUPa zahájil diskuzi nad současnou situací SRUPa, která se potýká
s úpadkem a nezájmem studentů. Přítomné členy vyzval ke sdílení názorů na tuto záležitost a
především inspiracím a nápadům, jak situaci zlepšit. Výsledkem diskuze, ve které se vyjádřila
většina přítomných členů, jsou následující body:
-

častější zprávy na intranetu,

-

obměna nástěnky SRUPa na kolejích, její častější aktualizace,

-

facebooková stránka, její častější aktualizace,

-

externí webové stránky,
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-

podpora zájmu, povědomí studentů o akademický senát, např. formou informativních
přednášek,

-

létáček o SRUPa, který by byl např. v lodivodu nebo ho studenti dostávali při zápisu,

-

pořádání akcí jako např. filmový večer,

-

pořádání soutěží či turnajů a tím více studenty oslovit,

-

motivace pro studenty formou „odměn“ či „cen“ za aktivitu,

-

využívat každé příležitosti a o SRUPa mluvit, aby se dostávala do povědomí studentů
a oni věděli, že SRUPa je,

-

pořádání přednášek na zajímavá témata

-

aj.

5. Různé.
V bodě různé nebyla vznesena žádná otázka či příspěvek.

6. Závěr.
Na závěr bylo dnešní zasedání hodnoceno jako přínosné, padla řada konkrétních návrhů a
podnětů, členové budou dále usilovat o „zviditelnění“ SRUPa a akademického senátu, o větší
povědomí studentů a také větší aktivitu a zapojení studentů do dění na univerzitě.
Členům SRUPa, kteří se zasedání zúčastnili, předseda poděkoval za účast a aktivitu a
všechny pozval na neformální posezení po ukončení zasedání.
Bc. Martin Šanda
předseda SRUPa
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