ZÁPIS
Z 8. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 27. 4. 2015
Přítomní členové SRUPa: Bronislav Gabryš, Petr Hermann, Vojtěch Janů, Martina Líbalová,
Petra Pavlová, Helena Rajtrová, Martin Šanda, Michael Vávra
Omluveni: Vít Blanař, Michaela Hýsková, Karolína Jandová, Klára Jeníšková, Jan Kroupa,
Rudolf Kupčík
Host: Jan Hrabovský, Michaela Ferstlová
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Program zasedání AS UPa dne 28. dubna 2015.
4. Schůzka s vedením UPa dne 5. května 2015.
5. Akce a aktivity SRUPa v ak. roce 2014/15.
6. Prezentace o SRUPa na shromáždění ak. obce dne 28.dubna 2015.
7. Různé.
8. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno sedm členů SRUPa s volebním hlasem, jeden člen SRUPa
s poradním hlasem.
1. Zahájení.
Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program zasedání, který
obdrželi již v pozvánce. Zároveň představil hosty – Jana Hrabovského, zástupce klubu
Rotarac, a studentku FF Michaelu Ferstlovou.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Předseda SRUPa Martin Šanda využil článku 32 Jednacího řádu Studentské rady Univerzity
Pardubice a vyhlásil na přibližně 10 minut část zasedání jako neveřejné, tedy za účasti pouze
členů SRUPa a za zavřenými dveřmi. Poté, co předseda SRUPa sdělil členům potřebné
informace, zasedání pokračovalo ve schváleném programu.
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3. Program zasedání AS UPa dne 28. dubna 2015.
Členové SRUPa byli seznámeni s programem zasedání AS UPa, který proběhne dne 28.
dubna 2015. Důraz byl kladen na informace o činnosti předsednictva, o rozpočtu univerzity a
o vědecké radě.
V 18:15 se omluvila Helena Rajtrová a opustila zasedání SRUPa.
4. Schůzka s vedením UPa dne 5. května 2015.
Členové SRUPa byli vyzváni k přípravě na chystanou schůzku s vedením UPa, která
proběhne 5. května 2015. Členové SRUPa diskutovali o tématech vhodných pro otevření
s vedením univerzity. Po diskuzi se členové SRUPa shodli na nutnosti probrat s vedením
univerzity připravovanou novela vysokoškolského zákona, hodnocení výuky a kvalitu
vysokoškolské menzy. Zároveň byli členové SRUPa informováni o absenci prorektora pro
studijní záležitosti prof. Rýdla na tomto jednání a o možnosti najít jiný termín schůzky pro
řešení agendy týkající se jeho působnosti.
5. Akce a aktivity SRUPa v ak. roce 2014/15.
Členové SRUPa byli informováni o akcích SRUPa pro konec AR 2014/2015. První z těchto
akcí bude zábavný večer ve studentském klubu Áčko zaměřený na deskové hry, který
proběhne 12. května. Další akce, kterou bude neformální rozloučení s AR, proběhne
v polovině června. Zároveň byli členové SRUPa pozvání na diskuzi na téma etika na
akademické půdě, která proběhne 28. dubna od 13 hodin a na ní navazující diskuzi, která
proběhne za čtrnáct dnů.
6. Prezentace SRUPa na shromáždění akademické obce UPa.
Členům SRUPa byla představena prezentace o fungování a struktuře SRUPa, která byla
uvedena na shromáždění akademické obce.
V 18:21 se omluvil Bronislav Gabryš a opustil zasedání SRUPa.
7. Různé.
a) Host zasedání SRUPa Michaela Ferstlová oslovila členy SRUPa s žádostí o pomoc při
vyjednání možnosti uskutečnit studijní výjezd do anglicky mluvících zemí studentům
anglické filologie, který momentálně není možný.
b) Předseda SRUPa informoval o jednání s ředitelem Správy kolejí a menzy RNDr. Pavlem
Ďurovcem.
c) Členové SRUPa byli informováni o možnosti prezentovat SRUPa na majálesu. Po kratší
diskuzi se rozhodli tuto možnost nevyužít.
d) Byl představen článek členky předsednictva SRUPa Markéty Kolínové, který bude
zveřejněn ve Zpravodaji UPa.
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e) Členové SRUPa byli informování o nominacích na studentskou Cenu Jana Opletala a
vyzváni k promyšlení nominací za SRUPa.
f) Členové SRUPa byli informováni o jednáních ohledně zápisu předmětu volitelná tělesná
výchova. Z předběžných jednání vyplynulo, že je možná změna podoby zápisu tohoto
předmětu, o které je však nutné dále jednat.
g) Člen SRUPa Michael Vávra požádal ostatní členy SRUPa o spolupráci při jednání o
nových podmínkách využití univerzitního fitcentra.
h) Předseda SRUPa byl dotázán na to, jak se vyvíjí spolupráci s Akademickým centrum
studentských aktivit (ACSA), a zda už je zvolen správce SRUPa na webu ACSA.
V návaznosti na tento dotaz byli členové SRUPa informování o blížící se akci ACSA na
Univerzitě Hradec Králové a byla prodiskutována otázka správcovství SRUPa na webu
ASCA.
i) Host zasedání SRUPa Jan Hrabovský navrhl členům SRUPa podílet se na plánování
studentského pochodu ke Dni vzniku samostatného českého státu spolu s klubem
Rotaract, který na zasedání SRUPa reprezentoval.
8. Závěr.
Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání, zároveň vyřídil
pochvalu od kancléřky Ing. Valerie Wágnerové za organizaci pietního aktu k uctění památky
obětí Univerzity v Garisse, která předcházela zasedání SRUPa, a informoval o příštím
zasedání SRUPa, které proběhne 25. května od 18 hodin.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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