ZÁPIS
z 13. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 22. února 2016
Přítomní členové SRUPa: Hermann Petr, Knězáčková Radka, Rajtrová Helena, Šanda
Martin, Škola Ondřej, Vnenk Petr, Voráček Jan, Blanař Vít
Hosté: Martin Lelek, Denisa Suchánková (oba z IAESTE)
Omluveni: Líbalová Martina, Kupčík Rudolf, Pavlová Petra, Vávra Michael, Gazdíková
Tereza, Janů Vojtěch, Antonová Barbora, Vránová Iva
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace z SKM.
4. Informace ze SK RVŠ.
5. Výjezdní zasedání SK RVŠ na UPa.
6. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu.
7. Informace – Studentské kluby.
8. Připomínky senátora Brožka (AS UPa za FEI).
9. Různé.
10. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno osm členů SRUPa s volebním hlasem.
1. Zahájení.
Místopředsedové SRUPa Helena Rajtrová a Martin Šanda přivítali přítomné a představili
program zasedání, který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce, doplněný o návrh senátora
Petra Vnenka – Návrh změny Studijního a zkušebního řádu. Tento bod byl na program
zařazen jako nový bod 6.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o pozměněném programu schůze. Program byl přijat následujícím
počtem hlasů:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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3. Informace z SKM
Martin Šanda informoval členy SRUPa o proběhlé schůzce s ředitelem Správy kolejí a menzy
Ďurovcem a vedoucí kolejí Macháně. Dále senátorům prezentoval chystané změny
ubytovacích služeb pro následující akademický rok ze strany SKM – dokumenty v příloze 1.
Helena Rajtrová doplnila další detaily a informace z této schůzky a následně členové SRUPa
diskutovali o nových typech ubytování, změnách v kauci, přestavbách kolejí a dalších
záležitostech týkajících se kolejí.
4. Informace ze SK RVŠ
Delegátka SK RVŠ za UPa Helena Rajtrová a zástupce Petr Hermann informovali o
novinkách a aktuálním dění v SK RVŠ. Petr Hermann pak prezentoval řešená témata
v Komisi pro doktorské studium SK RVŠ: novelu vysokoškolského zákona, kterou řeší
zejména Legislativní komise, stipendia pro doktorandy a postoje České konference rektorů o
zvýšení těchto stipendií až na dvojnásobek a fakt, že ne všechny vysoké školy/univerzity
kompenzují zdravotního pojištění pro studenty doktorského studia.
5. Výjezdní zasedání SK RVŠ na UPa
Delegátka Helena Rajtrová sdělila členům SRUPa potěšující zprávu, že se na půdě naší
univerzity bude konat výjezdní zasedání SK RVŠ o víkendu 11. – 13. března. Zástupci
SRUPa H. Rajtrová, P. Hermann a M. Šanda předložili nejlepší návrh pro pořádání
výjezdního zasedání na naší akademické půdě a získali tak tuto čest pro Univerzitu Pardubice.
Členové SRUPa byli pak informování o možnosti zapojit se do pořádání této akce.
V 18:00 přišli na zasedání SRUPa hosté z IAESTE.
6. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu
Člen SRUPa Petr Vnenk uvedl a odůvodnil svůj návrh na změnu formulace článku 7 odstavce
5 Studijního a zkušebního řádu – dokument v příloze 2. Jeho návrh vychází z konkrétních
problémů s vypisováním zkouškových termínů ze strany vyučujících a z rozdílné interpretace
tohoto odstavce. V rozsáhlé diskuzi vystoupili všichni přítomní členové SRUPa se svými
připomínkami i zkušenostmi. Martin Šanda diskuzi ukončil po návrhu Víta Blanaře
informovat o tomto problému prorektorku doc. Kubanovou s tím, že bude moct být znění
upraveno na základě diskuze vedení UPa a SRUPa. Martin Šanda také konstatoval, že je
možné, že se bude v budoucnu řešit více změn SZŘ a vzal si na starost uskutečnění této
schůzky.
7. Informace – Studentské kluby
Na zasedání přijali pozvání zástupci IAESTE Pardubice Martin Lelek a Denisa Suchánková
kteří následně představili plánované aktivity a akce tohoto spolku – kurzy angličtiny, stáže
pro studenty, workshopy s odborníky z praxe, interní akce Akademie IAESTE, spolupráce
s firmou eBrána a další.
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8. Připomínky senátora Josefa Brožka (AS UPa za FEI)
Martin Šanda prezentoval přítomným členům SRUPa připomínky senátora AS UPa za FEI a
člena SRUPa Josefa Brožka k proběhlému dotazníkovému šetření ohledně zachování
papírových indexů, které přišly na e-mail SRUPa. Spolu s Helenou Rajtrovou uvedli, že
několikrát Josefa Brožka vyzvali k účasti na zasedání SRUPa ohledně této záležitosti. Účast
na zasedání k řešení této záležitosti však odmítl. Přítomní členové SRUPa se pozastavili nad
formou připomínky, kterou Josef Brožek zvolil.
9. Různé.
a) Helena Rajtrová se přítomných členů SRUPa zeptala na problematiku opakovaného
zápisu předmětů.
b) Petr Hermann, který je pověřený vedení komise SRUPa pro doktorské studium,
informoval o budoucím jednání ohledně slev pro doktorandy na MHD, bazén a divadlo.
c) Martin Šanda se zeptal přítomného člena za DFJP Petra Vnenka na téma zpracování
znaleckých posudků na DFJP a aktuální vývoj této situace.
d) Členové SRUPa byli informování o zvolení nového děkana FEI – Ing. Zdeňka Němce,
Ph.D.
10. Závěr.
Místopředsedové se rozloučili a pozvali všechny přítomné na neformální setkání.

Helena Rajtrová
t.č. místopředsedkyně SRUPa
Martin Šanda
t.č. místopředseda SRUPa
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Příloha 1 – Změny ubytovacích služeb od 1. září 2016
Dva typy kaucí s rozdílnou výší
- rezervační kauce (zůstává pro všechny 3000 Kč)
- ubytovací kauci ve výši ceny ubytování za 35 dní splatná na začátku ubytování
Termín placení za ubytování
Do 10. dne aktuálního měsíce (o měsíc dříve)
Nová definice režimu ubytování
Individuální ubytování = Standardní ubytování (obě kauce)
Pro studenty všech studijních programů a zaměstnance, minimální doba trvání ubytování 60 dní,
Vázané ubytování = Dlouhodobé zvýhodněné ubytování (obě kauce)
POUZE pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří akceptují všechny
hromadné termíny a pravidla (žádost o koleje, úhrada kauce, nástup na koleje, ukončení ubytování, pokuta za
předčasné ukončení)
Zvýšení cen ubytování
Plošné zvýšení cen o 1 Kč/den u všech typů pokojů
Výraznější zvýšení ceny ubytování u buněk a garsoniér.
Režim ubytování

Standardní ubytování

Typ pokoje

původní cena

Dlouhodobé zvýhodněné
ubytování

nová cena

rozdíl

původní cena

nová cena

rozdíl

pavilony A, B a D (pavilon C bude po celý akademický rok 2016/2017 uzavřen )
1L nebo 2L studentský pokoj obsazený 1 osobou

150

151

1

120

121

1

2L studentský pokoj obsazený 2 osobami

125

126

1

86

87

1

3L velký studentský pokoj (30m2) s lednicí
obsazený 2 nebo 3 osobami

128

129

1

89

90

1

1L pokoj typu BUŇKA obsazený 1 osobou

200

206

6

114

120

6

pavilony E a F (interiery pokojů pavilon E budou v létě kompletně rekonstruovány )
255
270
GARSONIÉRA pav. E, obsazená 1 osobou

15

205

220

15

GARSONIÉRA pav. E, obsazená 2 osobami

160

168

8

115

123

8

GARSONIÉRA pav. F, obsazená 1 osobou

255

265

10

205

215

10

GARSONIÉRA pav. F, obsazená 2 osobami

160

165

5

115

120

5

GARSONIÉRA pav.F, obsazená 3 osobami

145

146

1

110

111

1

GARSONIÉRA pav.F, obsazená 4 osobami

135

136

1

91

92

1

V ceně ubytování je u všech pokojů zahrnuto:
vybavení pokojů nábytkem (postel, psací stolůl, židle) lůžkoviny, povlečením (výměna 1x za měsíc)
1) studentský 1L nebo 2L pokoj - studentský pokoj do 15m2, sociální zařízení a kuchyňka jsou společné sdílené v rámci poschodí, vybavení společné kuchyňky -lednice, vařič a mikrovlnná trouba
2) velký studentský pokoj 30m2 - studentský pokoj 30m2, na pokoji lednice, sociální zařízení a a kuchyňka jsou
společné - sdílené v rámci poschodí, vybavení společné kuchyňky -lednice, vařič a mikrovlnná trouba
3) pokoj typu BUŇKA - 2x1L (8m2), předsíňka s ledničkou, vlastní sociální zařízení (úklid 2x týdně)
4) GARSONIÉRA - garsoniéra (20m2 - 28m2), menší garsoniery mají lodžii (8m2), 2L nebo 4L pokoj, předsíňka,
kuchyňka s ledničkou a vařičem, vlastní sociální zařízení - (úklid 2x týdně)
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Příloha 2 – Návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu
V aktuálně platném znění je Článek 7 odstavec 5 formulován takto:
„Minimálně jeden týden před zahájením příslušného zkouškového období vypíše zodpovědný akademický pracovník
daného předmětu minimálně tři zkušební termíny, aby se naplnilo právo studenta mít k dispozici tři zkušební termíny,
včetně opravných. Kapacita vypsaných termínů musí minimálně odpovídat oficiálně zapsaným
počtům studentů na daný předmět v IS STAG. Podle potřeby vzniklé v průběhu zkouškového období může
zodpovědný pracovník vypsat další zkušební termíny. Vzniklé problémy řeší vedoucí katedry nebo ústavu, popřípadě
proděkan příslušné fakulty.“
Tučně vyznačená věta, podle mého názoru, umožňuje alternativní interpretaci, a to buď ve smyslu, že:
- Kapacita každého z vypsaných termínů musí minimálně odpovídat oficiálně zapsaným
počtům studentů.
anebo
- Součet kapacity všech vypsaných termínů musí minimálně odpovídat oficiálně zapsaným
počtům studentů.
Správná interpretace z těchto dvou by měla být, podle mého názoru, ta první, neboť druhá zmíněná
nezajišťuje právo studenta na tři termíny, včetně opravných. Drželi-li bychom se striktně první
interpretace, pak by ale mohly nastat kapacitní problémy u předmětů s velmi velkým počtem
studentů, neboť by každý termín musel být vypsán s kapacitou odpovídající všem studentům. Aby
byla umožněna vyučujícím flexibilita, co se týče počtu a kapacity termínů, a zároveň, aby bylo
jednoznačně a nesporně Studijním a zkušebním řádem zajištěno právo studentů přihlásit se až na 3
zkouškové termíny (včetně opravných), navrhuji přeformulovat část tohoto odstavce následovně:
„Minimálně jeden týden před zahájením příslušného zkouškového období vypíše zodpovědný akademický pracovník
daného předmětu minimálně tři zkušební termíny, aby se naplnilo právo studenta mít k dispozici tři zkušební termíny,
včetně opravných. Součet kapacity všech takto vypsaných termínů se musí rovnat minimálně
trojnásobku oficiálně zapsaného počtu studentů na daný předmět v IS STAG a zároveň
kapacita každého takto vypsaného termínu se musí rovnat minimálně jedné n-tině
trojnásobku oficiálně zapsaného počtu studentů na daný předmět v IS STAG, kde n je počet
takto vypsaných termínů. Podle potřeby vzniklé v průběhu zkouškového období může zodpovědný pracovník
vypsat další zkušební termíny. Vzniklé problémy řeší vedoucí katedry nebo ústavu, popřípadě proděkan příslušné
fakulty.“
V Pardubicích dne 22. 2. 2016,
Petr Vnenk
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