ZÁPIS
z 12. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 10. listopadu 2015
Přítomní členové SRUPa: Hermann Petr, Kněžáčková Radka, Pavlová Petra, Rajtrová
Helena, Šanda Martin, Škola Ondřej, Vávra Michael, Vnenk Petr, Kroupa Jan, Gazdíková
Tereza, Janů Vojtěch
Hosté: Hrubeš Jan, Stříteský Daniel
Omluveni: Voráček Jan, Líbalová Martina, Kupčík Rudolf, Blanař Vít, Kolínová Markéta
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Chemiklání.
4. Studentský klub manažerů.
5. Rozpočet.
6. Schůzka s vedením.
7. Pátek 13. listopadu 2015.
8. Různé.
9. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno osm členů SRUPa s volebním hlasem a dva hosté.
1. Zahájení.
Předseda SRUPa Michael Vávra přivítal přítomné členy a představil hosty – Jan Hrubeše,
organizátora Chemiklání, a Daniel Stříteského, představitele Studentského klubu manažerů.
Dále představil program zasedání, který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce a navrhl
přesunutí bodu Chemiklání a Studentský klub manažerů před třetí bod Rozpočet.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o pozměněném programu schůze. Program byl přijat následujícím
počtem hlasů:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Chemiklání
Host zasedání SRUPa, student FCHT, Jan Hrubeš představil členům SRUPa soutěž pro
střední školy z oboru chemie s názvem Chemiklání, které je spoluorganizátorem a vyslovil
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žádost o podporu této soutěže SRUPa. Členové SRUPa se v následné diskuzi Jana Hrubeše
zeptali na další podrobnosti a na závěr vyjádřili pozitivní ohlas.
17:15 Přišel na zasedání SRUPa Vojtěch Janů.
4. Studentský klub manažerů
Host zasedání SRUPa, student FCHT, Daniel Stříteský představil Manažerský klub
Pardubice, jeho organizátory a jeho aktivity. Dále proběhla diskuze s členy SRUPa o
aktivitách Manažerského klubu Pardubice, o možnosti další spolupráce a také o problémech,
kterým musí Manažerský klub Pardubice čelit. Prvním z nich byl již vyřešený problém názvu
klubu, jehož původní název měl stejnou zkratku jako Univerzita Pardubice. Druhým z nich je
problém právní subjektivity tohoto studentského klubu, jenž ještě není ustanoven jako
studentský spolek.
17:20 Přišla na zasedání SRUPa Tereza Gazdíková.
17:25 Přišel na zasedání SRUPa Jan Kroupa.
5. Rozpočet
Místopředseda SRUPa Martin Šanda informoval členy SRUPa o čerpání rozpočtu SRUPa,
konkrétně s výdaji na cestovní náhrady, provoz kanceláře SRUPa, pronájmy prostor pro akce
konané SRUPa a tisknutí propagačních letáků na akce SRUPa. Zároveň informoval o výrobě
propagačních předmětů SRUPa.
6. Schůzka s vedením
Předseda SRUPa Michael Vávra pozval všechny členy SRUPa na schůzku členů SRUPa
s vedením univerzity. Tématem schůzky bude novela vysokoškolského zákona a problematika
elektronických indexů. Vyzval také členy SRUPa, aby navrhli další témata vhodná pro řešení
v rámci této schůzky.
7. Pátek 13. listopadu.
Členové SRUPa byli informováni o chystaném programu ke Dni boje studentů za svobodu,
který UPa připomene v pátek 13. listopadu, a byli vyzváni k účasti na něm.
17:44 Zasedání SRUPa opustil Jan Kroupa.
8. Různé.
a) Členové SRUPa byli informováni o řešení problematiky elektronických indexů na AS
UPa a o průběhu dotazníkového šetření na toto téma. Následně členové SRUPa o této
problematice krátce diskutovali.
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b) Zástupce SRUPa pro SK RVŠ Petr Hermann vyzval studenty postgraduálního studia, kteří
jsou členy SRUPa, aby ho jako člena skupiny pro postgraduální studium při SK RVŠ
informovali o výši stipendiích na jednotlivých fakultách UPa. Tento průzkum má sloužit
k porovnání výše doktorandských stipendií poskytovaných na jednotlivých univerzitách.
c) Členové SRUPa byli informováni o pořádání zábavných večerů, které proběhnout 24.
listopadu a 15. prosince ve studentském klubu Áčko, a o diskusních odpoledních na téma
hodnocení výuky (26. listopadu) a etika na akademické půdě (plánováno na prosinec).
Členové SRUPa byli pozváni na účast na těchto akcích.
d) Členové SRUPa prodiskutovali návrh organizace IASTE o možnosti přenechání místnosti
pro její aktivity a vydávají následující usnesení:
„SRUPa prodiskutovala možnost přenechání zasedací místnosti IASTE a s touto
možností jednohlasně nesouhlasí.“
e) Členové SRUPa byli informování o dění ohledně zpracování odborných posudků na
DFJP.
f) Členové SRUPa byli informování o zvolení nové děkanky FES – doc. Ing. Romany
Provazníkové, Ph.D.
9. Závěr.
Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Michael Vávra
t.č. předseda SRUPa
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