ZÁPIS
z 13. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 20. 3. 2014 od 18 hodin
Přítomní členové SRUPa:
Bronislav Gabryš, Jan Voráček, Jan Pilař, Martin Lauterbach, Tereza Gazdíková, Helena Rajtrová,
Martin Šanda, Michal Vávra, Michaela Hýsková, Jan Podlesný, Vratislav Marek, Jan Kroupa,
Nikola Peřinka, Petra Pavlová, Vít Blanař, Martin Kubeček, Vojtěch Janů
Omluveni:
Markéta Kolínová, Martina Líbalová, Karolína Jandová
Program zasedání:
1.
Zahájení, jmenování skrutátoru.
2.
Schválení programu zasedání.
3.
Hodnocení výuky, vnitřní evaluace v oblasti studia.
4.
Rozpočet SRUPa.
5.
Menza.
6.
Různé.
7.
Závěr
Na začátku zasedání bylo přítomno 14 členů.

1. Zahájení.
Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a navrhl jako skrutátory Víta Blanaře a
Marina Lauterbacha.
Hlasování o jmenování skrutátorů Víta Blanaře a Martina Lauterbacha:
14 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

2. Schválení progamu zasedání.
Předseda představil program zasedání a doplnil ho o pátý bod – Menza, který nebyl uveden v
původní pozvánce na zasedání SRUPa.
Hlasování o programu zasedání:
14 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Na zasedání dorazili v 18:10 Martin Lauterbach a v 18:20 Tereza Gazdíková.

3. Hodnocení výuky, vnitřní evaluace v oblasti studia
Na základě podnětu od předsednictva SRUPa se SRUPa zabývala problematikou studentského
hodnocení výuky. Členové SRUPa po diskuzi došli k závěru, že systém studentského hodnocení
výuky je nedokonalý minimálně ve třech bodech. První se týká nedostatečného zájmu studentů o
hodnocení výuky v systému STAG, druhý nedostatečné zpětné vazby a třetí nedostatečné anonymity
tohoto systému.
SRUPa navrhuje, aby studenti byli svými pedagogy na tento systém na konci semestru
upozorněni či aby při přihlášení do systému STAG byly upozorněni na hodnocení výuky

vyskakovacím oknem, dokud výuku neohodnotí. Dále se členové SRUPa domnívají, že hlavní
příčina nedostatku zájmu o hodnocení výuky je v druhém a třetím bodě, tedy navrhují zaměřit se
právě na ně. Chybějící zpětná vazba je nejzásadnější – student musí vědět, že hodnocení výuky má
smysl, a že k něčemu vede. Členové SRUPa navrhují, aby hodnocený měl v případě komentáře ke
své výuce povinnost hodnotiteli odpověď, dále aby statisticky zpracovaná hodnocení výuky
jednotlivých pedagogů byla vyvěšena na studentském intranetu, prezentována na akademické obci
či na zasedání fakultního senátu. Také členové SRUPa navrhují, aby byl po skončení hodnocení
výuky rozeslán studentům daného předmětu e-mail s responsí pedagoga na své hodnocení. Členové
SRUPa dále navrhují, aby byl tento systém upraven tak, aby byl volitelně zcela anonymní.

4. Rozpočet SRUPa
Předseda SRUPa Martin Šanda navrhuje iniciaci jednání o vlastním rozpočtu SRUPa
s předsednictvem AS UPa. Rozpočet by měl sloužit k financování akcí pořádaných SRUPa,
vlastních propagačních předmětů, kancelářského vybavení a na služební cesty související se
SRUPa. Rozpočet SRUPa by měl být zajištěn navýšením finančním prostředků pro akademický
senát univerzity, v němž by SRUPa měla garantovanou částku pro svůj provoz.
Předběžná kalkulace rozpočtu SRUPa:
nájmy prostor pro akce pořádané SRUPa 2100,kancelářské vybavení 3000,cestovné 5000,propagační předměty 10 000,---------------------------------celkem přibližně 20 000,Usnesení SRUPa: Členová SRUPa se usnesli na této výši rozpočtu a dávají mandát předsedovi
SRUPa Martinu Šandovi k jednání o rozpočtu s předsednictvem AS UPa, příp. vedením univerzity.
16 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

5. Menza
Členové SRUPa prodiskutovali situaci týkající se problematiky menz a usnesli se, že budou
situaci dále analyzovat a řešit.

6. Různé.
Předseda SRUPa informoval o plánovaném neformální setkáním s vedením univerzity.
Michael Vávra informoval o konferenci pořádané 11.4.2014 SK RVŠ pro senátory
akademických senátů.
Předseda SRUPa informoval o chystaných akcích pod záštitou SRUPa – předvelikonočním
turnaji v blíže neupřesněné hře a o fotosoutěži.
Předseda SRUPa navrhl aktualizovat nástěnku SRUPa v budově kolejí.

7. Závěr.
Členům SRUPa, kteří se zasedání zúčastnili, předseda poděkoval za účast a aktivitu a všechny
pozval na neformální posezení po ukončení zasedání.
bc. Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa

