ZÁPIS
z 3. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 11. dubna 2017
Přítomní členové SRUPa: Bartošová Kateřina, Dobeš Ondřej, Dubnová Lada, Janů Vojtěch,
Jelínek Petr, Kroupa Jan, Kuba Ondřej, Pátková Anna, Podlesný Jan, Rajtrová Helena,
Skácelová Anna, Smolová Barbora, Šanda Martin, Šimon Pavel, Vajrauch Pavel, Vnenk Petr
Omluveni: Cicák Filip, Dana Sommerauerová, Novák Petr, Petr Hermann, Petra Pavlová,
Porwisz Vojtěch, Tomáš Kučera
Host: Martin Šustr (student DFJP)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Volba místopředsedy SRUPa pro propagaci a rozvoj.
4. Volba zástupce studentů do Rady pro vnitřní hodnocení.
5. Informace z SKM.
6. Informace z předsednictva AS UPa.
7. Rozpočet SRUPa.
8. Různé.
9. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno patnáct členů SRUPa a jeden host.
1.

Zahájení.
Předsedkyně SRUPa Helena Rajtrová přivítala přítomné členy a představila program
zasedání, který obdrželi již v pozvánce. Poté, co informovala o rezignaci místopředsedy
SRUPa pro propagaci a rozvoj Vojtěcha Porwisze, navrhla přidat na program jako třetí bod
volbu nového místopředsedy SRUPa na tuto pozici a zařadit další bod jednání – rozpočet
SRUPa.

2.

Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
15 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
V 17:40 přišel Šimon Pavel.
Členové SRUPa hlasovali o skrutátorech a volební komisi ve složení: Kateřina Bartošová,
Jan Kroupa a Martin Šanda. Komise a skrutátoři byli přijati následujícím počtem hlasů:
13 – 0 – 3. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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3.

Volba místopředsedy SRUPa pro propagaci a rozvoj.
Martin Šanda seznámil členy SRUPa s funkcí místopředsedy SRUPa pro propagaci a rozvoj
a vyzval přítomné členy SRUPa ke kandidatuře či nominování jiného člena SRUPa na tuto
pozici. Zájem o kandidaturu vyjádřil jako jediný Pavel Vajrauch.
Členové SRUPa hlasovali v tajné volbě následovně:
15 – 0 – 1. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Volební komise konstatovala zvolení Pavla Vajraucha místopředsedou SRUPa pro
propagaci místní rozvoj.

4.

Volba zástupce studentů pro vnitřní hodnocení.
Předsedkyně SRUPa informovala přítomné členy o připravovaném procesu akreditací, do
kterého budou zapojeni i studenti, a o dřívější možnosti na toto místo nominovat studenta
UPa, kterého by SRUPa mohla doporučit jako vhodného kandidáta na tuto pozici AS UPa .
Nominaci jako jediný obdržel přítomný člen SRUPa Petr Vnenk, kterému předsedkyně
předala slovo. Petr Vnenk představil členům SRUPa svoje curriculum vitae a seznámil je
s nově vznikající funkcí.
Po krátké diskuzi na téma chystaných změn vysokoškolského zákona hlasovali členové
SRUPa v tajné volbě o následujícím usnesení:
„SRUPa navrhuje jako zástupce studentů pro vnitřní hodnocení Petra Vnenka.“
Usnesení bylo přijato následujícím počtem hlasů:
15 – 0 – 1. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

5.

Informace z SKM.
Předsedkyně SRUPa informovala o schůzce s ředitelem SKM Pavlem Ďurovcem, na které
bylo mj. diskutováno zdražení univerzitní menzy, problematika laviček před budovou
menzy, přestavba kolejí v budově C i budoucnost obchodu s potravinami Ing. Sehnoutka
v budově kolejí. Členové SRUPa následně diskutovali o těchto tématech a reflektovali
služby poskytované SKM.

6.

Rozpočet SRUPa.
Martin Šanda seznámil členy SRUPa s požadavkem na sestavení rozpočtu SRUPa. Následně
navrhl stejnou výši rozpočtu jako v minulém roce – 30 000 Kč, a seznámil přítomné členy
se strukturou rozpočtu. Tu tvoří čtyři oblasti – cestovní náklady, náklady na chod kanceláře,
náklady na propagaci akcí SRUPa a náklady spojené s přímou realizací akcí SRUPa.
Členové SRUPa projednali a schválili návrh rozpočtu ve výši 30 000 Kč následujícím
počtem hlasů:
16 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

7.

Informace z předsednictva AS UPa.
Členové SRUPa byli informováni o tématech příštího zasedání AS UPa, které proběhne 25.
dubna, o nových pravidlech při tvorbě zápisů ze zasedání AS UPa, v nichž budou jmenovitě

2

zmíněni neomluvení senátoři, a o schůzce zabývající se hodnocením STAGu, která proběhne
24. dubna od 13h.
8.

Různé.
a) Členové SRUPa byli informování o konání a programu shromáždění akademické obce,
která proběhne 25. dubna od 12:30.
b) Členové SRUPa byli informováni o turnaji ve hře Člověče nezlob se, který SRUPa
pořádala 4. dubna a který vzbudil mezi účastníky velmi pozitivní ohlasy. Zároveň
členové SRUPa prodiskutovali termín a zaměření dalšího tematického večeru SRUPa.
c) K problematice intranetu Petr Jelínek navrhl, aby se školní akce propojovali
s Facebookem. Anna Skácelová upozornila, že se aktuality jazykového centra na
intranetu nezobrazuji všem studentům.
d) Členové SRUPa byli informování o možnosti přednášek a workshopů zaměřených na
program Prezi a prodiskutovali možnosti jejich uspořádání.
e) Jan Kroupa informoval členy SRUPa o aktivitách komise pro hodnocení výuky, jíž je
členem, a které mj. zahrnovaly dotazníkové šetření i diskuse se studenty na toto téma.
Jejich výsledek byl předán rektorátu univerzity, který získané informace zapracoval do
návrhu systému hodnocení výuky (výsledky hodnocení by měly být přístupné na STAG,
připravují se nové otázky pro hodnocení, požadavek reagovat na neanonymní
komentáře). Jan Kroupa zdůraznil anonymnost tohoto hodnocení, která je porušena
pouze a jen v opodstatněných a závažných případech (např. žádost od PČR) nebo
v případě, že sám autor uvedení vlastního jména umožní.
9. Závěr.
Předsedkyně se rozloučila, poděkovala přítomným za účast na zasedání a pozvala všechny
členy SRUPa na neformální setkání.

Helena Rajtrová
t.č. předsedkyně SRUPa
Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa, senátor AS FF
Martin Šanda
t.č. člen SRUPa, člen předsednictva AS UPa
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