ZÁPIS
z 9. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 25.2.2013
Přítomní členové SRUPa:
Ing. Monika Eisenhammerová, Ing. Jaroslav Morkus, Ing. Ondřej Štěpán, Bc. Jan Voráček,
Ing. Martin Lauterbach, Bc. Martin Šanda, Michael Vávra, Bc. Simona Krausová, Mgr. Šárka
Nekvapil Jirásková, Ing Nikola Peřinka.
Omluveni:
Milan Šťovíček, Martina Tůmová, Ing. Eliška Drabinová, Ing. Kateřina Maťátková, Lucie
Magulová
Hosté: Dana Brdlíková (zástupce londýnské firmy Languagelab.com)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Prezentace výuky angličtiny online.
3. Volba předsedy kolejní rady.
4. Problematika poplatků za studium, změny jejich výpočtu.
5. Různé.
6. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 9 členů.

1. Zahájení.
Předseda SRUPa Bc. Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil změněný program
zasedání, který obdrželi již v pozvánce. Z důvodu kolize s akcí pořádanou AS FF spolu
s Katedrou filozofie byl program upraven na body, které bylo nutné projednat, s tím, že
v blízké době bude další zasedání. Na následujícím zasedání se na toto zasedání naváže a
odložené body se projednají.
Jako dnešní skrutátory byly navrženy Bc. Simona Krausová a Mgr. Šárka Nekvapil
Jirásková, které byly zároveň stanoveny jako členky volební komise při volbě předsedy
Kolejní rady. Složení skrutátorů a volební komise byla schválena veřejným hlasováním:
7 – 0 – 2 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Následně bylo hlasováno o schválení programu zasedání: 9 – 0 – 0.

2. Prezentace výuky angličtiny online.
Ing. Dana Brdlíková představila výuku angličtiny online jako zástupce londýnské firmy
Languagelab.com, která celosvětově zaměstnává kolem 100 učitelů rodilých mluvčích a učí
kolem 1000 studentů týdně online přes internet ve virtuálním prostředí ve 3D městě s hotely,
bankami, letištěm, prodejem aj., kde se 3D prostředí propojuje s hodinami angličtiny.
V 15:10 dorazil Ing. Jaroslav Morkus.
Výuka probíhá 24 hodin denně, non stop (vždy má někdo z připojených den) a je
využívána např. pro přípravu výměnných pobytů. Na jedné hodině je možné se například
setkat se studenty z Koreji, Německa, Brazílie, Egypta a učitelem z Británie. Výuka tedy
probíhá na živo, reální lidé hovoří pomocí tzv. „avatarů“.
Bc. Voráček poukázal na fakt, že se jedná o „Private second life“, což Ing. Brdlíková
potvrdila. Na otázku Bc. Krausové, zdali se se mluví nebo chatuje, odpověděla, že je možné
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obojí. Následovala praktická ukázka, kdy se Ing. Brdlíková spojila pomocí svého „avatara"
s lektorkou v Londýně, která přítomné členy SRUPa na dálku pozdravila.
Cena výuky se je 500,-Kč/měsíčně za 16 hodin, s tím, že lekce se zakupují na dobu
jednoho roku, informovala Ing. Brdlíková. Ing. Morkus doporučil, aby byla částka od
studentů vybírána po více menších splátkách, než jednorázově 6000,-Kč.
Na závěr požádala zástupkyně Languagelab.com o podporu SRUPa, např. vyvěšením
letáku nebo informováním studentů a uspořádání takovéto prezentace pro studenty univerzity.
Předseda SRUPa přislíbil další spolupráci.

3. Volba předsedy Kolejní rady.
Předseda SRUPa Bc. Šanda informoval přítomné členy o odstoupení současné
předsedkyně Kolejní rady Bc. Neoralové ze studijních a časových důvodů. Dále informoval o
nutnosti volby, z důvodu plánovaných změn v Kolejním řádu, které si SRUPa, resp. Kolejní
rada musí pohlídat. Protože nebyl navržen žádný kandidát, předseda SRUPa
spolu s 1. místopředsedou Bc.Voráčkem navrhli, že Kolejní radu dočasně povedou. Mezitím
se budou hledat zájemci o práci v Kolejní radě, informace budou vyvěšeny na nástěnce
SRUPa na kolejích apod.
V tajné volbě byli za dočasné členy předsednictva Kolejní rady zvoleni Bc.Voráček
a Bc.Šanda. Výsledky hlasování:
Bc. Jan Voráček: 10 – 0 – 0
Bc. Martin Šanda: 10 – 0 – 0.

4. Problematika poplatků za studium, změny jejich výpočtu.
Ing. Ondřej Štěpán přednesl přítomným členům problémy spojené se změnou výpočtu
poplatků za studium, jak tuto záležitost vykládá Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a směrnice univerzity
č.3/2012. Diskutovanou změnou je přenášení se neúspěšně ukončených studií mezi
jednotlivými stupni studia. Dochází tedy k paradoxům, kdy student v podstatě nepřekročí
standardní dobu studia nebo překročení dobu studia díky změně formy nebo oboru, což ve
studovaném stupni řádně zaplatí, ale v následujícím stupni jsou mu neúspěšné roky opět
započítány do studia.
Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková uvedla, že největší problém vidí v retrospektivně, ale na
druhou stranu v případě, že studenti nastupují, mají se sami zajímat nejen o svá práva, ale i
povinnosti. Je nutné dostat ke studentům více informací o problému.
Michael Vávra informoval, že studenti 1. ročníku bakalářského studia FES byli na zápise
o změně výpočtu poplatků informováni, předseda Bc. Martin Šanda doplnil, že studenti
1. ročníku navazujícího magisterského studia FES nikoliv.
Předseda SRUPa navhrl usnesení, s tím, že problematika bude konzultována s prof.
Rýdlem osobně. Usnesení:
SRUPa žádá vedení univerzity o vysvětlení sporných bodů ve směrnici č.3/2012 týkajících
se změny výpočtu poplatků za studium.
10 – 0 – 0.

5. Závěr.
Členům SRUPa, kteří se zasedání zúčastnili, předseda poděkoval za účast a aktivitu. Na
závěr dodal, že v blízké době proběhne další zasedání, tentokrát již jako obvykle v zasedací
místnosti SRUPa a zasedání následně ukončil.
Bc. Martin Šanda
předseda SRUPa
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