ZÁPIS
z 6. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 13. listopadu 2017
Přítomní členové SRUPa: Lada Dubnová, Anna Skácelová, Vojtěch Janů, Martin Šanda, Petr
Vnenk, Jan Kroupa, Kateřina Bartošová, Pavel Vajrauch, Anna pátková, Ondřej Dobeš
Omluveni: Barbora Antonová, Tomáš Kučera, Petr Jelínek, Pavel Šimon, Jan Podlesný, Petr
Novák, Barbora Smolová, Tomáš Svoboda, Jan Hrabovský, Helena Rajtrová
Neomluveni: Lukáš Haupt, Vojtěch Porwisz, Dana Sommerauerová, Michal Řezníček, Lumír
Gago, Ondřej Kuba, Karel Pikeš, Marcel Palatáš, Mensa Václav, Roman Hájek, Lucie
Červinková, Kristýna Hošková, Filip Cicák

Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Nominace na cenu Jana Opletala.
4. Návrh na delegáta a náhradníka delegáta SK RVŠ.
5. Týden studenstva.
6. Akce a aktivity SRUPa.
7. Srdíčkové dny.
8. Informace z předsednictva.
9. Informace z kolegia rektora.
10. SKM.
11. Různé.
12. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů SRUPa.
1.

Zahájení.
Statutární místopředseda SRUPa Ondřej Dobeš zahájil 6. zasedání SRUPa a přivítal
přítomné členy SRUPa. Následně představil program zasedání, který obdrželi již
v pozvánce.
Členové SRUPa hlasovali o skrutátorech ve složení: Kateřina Bartošová a Anna Pátková.
Skrutátoři byli schváleni následujícím počtem hlasů:
6 – 0 – 2. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

2.

Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
V 18:10 se dostavili členové SRUPa Petr Vnenk a Jan Kroupa.
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3.

Nominace na Cenu Jana Opletala
Člen SRUPa Martin Šanda informoval o nominaci Mgr. Miroslava Jašurka na Cenu Jana
Opletala 2017, kterou spolu s ním podpořilo pět členů SRUPa. Cena Jana Opletala je
nejvyšší studentské vyznamenání udělované v ČR, udělované jednou za dva roky. Miroslava
Jašurka, předsedu Studentské komory Rady vysokých škol v letech 2009 – 2014, se rozhodli
nominovat za jeho dlouholeté hájení akademických práv a svobod a zejména pak zájmů
studentek a studentů vysokých škol v ČR v roce 2012.
Členové SRUPa podpořili tuto nominaci Mgr. Jašurka za Studentskou radu Univerzity
Pardubice následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

4.

Návrh na delegáta a náhradníka delegáta SK RVŠ
Místopředseda Ondřej Dobeš přítomným sdělil, že vzhledem ke končícímu období Rady
vysokých škol 2015-17, tedy i Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) je nutné
zvolit zástupce univerzity pro následující funkční období 2018-20.
Předseda AS UPa doc. Kubeš požádal zástupce SRUPa a člena předsednictva AS UPa
za studenty Martina Šandu o předložení nominací delegáta a náhradníka delegáta do SK
RVŠ, které budou projednány na zasedání SRUPa. Volba pak proběhne na zasedání AS UPa
dne 21. listopadu 2017.
Členové SRUPa o této věci na plénu diskutovali a rozhodli se podpořit stávající delegátku
Helenu Rajtrovou a náhradníka delegáta Ondřeje Dobeše. O nominaci do SK RVŠ přijali
usnesení:
„Studentská rada Univerzity Pardubice doporučuje Bc. Helenu Rajtrovou jako delegáta a
Ondřej Dobeše jako náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol
pro období 2018-2020.“
Přítomní členové SRUPa hlasovali o usnesení následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

5.

Týden studenstva
Statutární místopředseda Ondřej Dobeš informoval členy SRUPa o Týdnu studenstva, který
celorepublikově probíhá v tomto týdnu v rámci vzpomínkových a pietních akcí k událostem
17. listopadu. V rámci tohoto týdne pronese již tradičně zástupce studentů projev u pamětní
desky ve čtvrtek 16. listopadu. Zároveň byly nabídnuty členům SRUPa lístky na koncert
filharmonie, jenž proběhne také v rámci Týdne studenstva.

6.

Akce a aktivity SRUPa
Místopředseda Pavel Vajrauch informoval členy SRUPa o nadcházející akci konané
ve studentském klubu Áčko. Zábavný večer proběhne 21. 11. od 19 hod, bude možnost
zahrát si „Člověče, nezlob se!!, piškvorky, „Hádej, kdo jsem!“ a další hry; zástupci SRUPa
pak využijí akci pro propagaci SRUPa a diskuzi se studenty.

7.

Srdíčkové dny
Členka SRUPa Kateřina Bartošová informovala členy SRUPa o nadcházející akci „Zimní
Srdíčkové dny“, která proběhne ve dnech 4. – 8. prosince 2017. Při této příležitosti vyzvala
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členy SRUPa k participaci na této akci. Předsedající Ondřej Dobeš poděkoval Kateřině
Bartošové za organizaci této charitativní akce a poděkoval také za organizaci „Podzimních
srdíčkových dnů“, které byly velmi úspěšné.
8.

Informace z předsednictva
Statutární místopředseda Ondřej Dobeš informoval členy SRUPa o možnosti prosincového
setkání se stávajícím a novým vedením Univerzity Pardubice. Na tomto setkání bude prostor
pro diskuzi s vedením o podnětech od studentů.
Statutární místopředseda Ondřej Dobeš přítomným sdělil o žádosti studentky Petry Hýblové
stát se externí členkou SRUPa, které bylo vyhověno předsednictvem na základě článku 3,
odst. 1) Jednacího řádu SRUPa.

9.

Informace z kolegia rektora
Statutární místopředseda Ondřej Dobeš a členové SRUPa Martin Šanda a Petr Vnenk
informovali členy SRUPa o proběhlém výjezdním zasedání rozšířeného kolegia rektora.
Přítomným nastínili témata, které byly na kolegiu řešeny: Akreditační řízení na UPa,
příprava žádosti o institucionální akreditaci UPa, akreditace SP, IT podpora (pror. Molková);
Informace o operačních programech, připravované výzvy (pror. Vorel); Hodnocení VaV
(pror. Kulhánek); Investiční akce 2018+ (kvestor Ing. Gabriel); Systém zajišťování a
hodnocení kvality, příprava zprávy o vnitřním hodnocení kvality (pror. Molková); Priority
UPa z pohledu internacionalizace (pror. Vorel, pror. Kubanová); GDPR (General Data
Protection Regulation) a UPa (Mgr. Komárková).

10. SKM
Statutární místopředseda Ondřej Dobeš informoval o množství podnětů ke kolejím a menze,
kterých se nashromáždilo pomocí dotazníku, e-mailů, zpráv na FB a osobní formy více než
200. Podněty se týkaly dostupnosti, kvality, cen apod. Na základě článku 11 Jednacího řádu
SRUPa navrhl vytvoření komise, která se bude této problematice věnovat. Tato komise bude
jednotlivé podněty projednávat s vedením SKM na pravidelných schůzkách.
Přítomní členové SRUPa hlasovali o založení Komise pro záležitosti kolejí a menzy
následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Statutární místopředseda Ondřej Dobeš navrhl na post předsedkyně komise Annu
Skácelovou. Přítomní členové SRUPa hlasovali o postu předsedkyně komise následujícím
počtem hlasů:
9 – 0 – 1. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Za členy komise byli navrženi: Pavel Vajrauch, Martin Šanda, Kateřina Bartošová, Petr
Jelínek, Jan Kroupa, Petra Hýblová a Ondřej Dobeš; všichni s navržením a členstvím
v komisi souhlasili.
Po diskuzi mezi přítomnými členy vzešel závěr, že problémy menzy se dotýkají i
akademických pracovníků, a proto by tuto problematiku měli řešit i senátoři na úrovni
univerzity. Na závěr pak vzniklo usnesení:
„Studentská rada Univerzity Pardubice
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− považuje současnou situaci týkající se menzy za alarmující a upozorňuje, že menza
je jednou z důležitých součástí studentského, ale i zaměstnaneckého prostředí;
− vnímá pozitivně prohlášení a snahu představitelů vedení SKM a Univerzity
Pardubice o nalezení dílčích řešení nastalé situace, ale domnívá se, že je třeba
navrhnout takové řešení, které bude komplexní a zajistí kvalitní a cenově dostupné
stravování na naší univerzitě.
Proto Studentská rada Univerzity Pardubice vyzývá Akademický senát Univerzity
Pardubice, aby se situací zabýval, vstoupil do jednání s představiteli SKM a Univerzity
Pardubice a přispěl k nalezení vhodného řešení, jež bude odpovídat požadavkům
akademických pracovníků a studentů a zároveň respektovat ekonomickou situaci SKM a
Univerzity Pardubice.“
Přítomní členové SRUPa hlasovali o usnesení následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
11. Různé
a) Člen SRUPa Martin Šanda připomněl opakované dotazy studentů na výklad článku 7
odst. 3) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice a upozornil na stále
nevyjasněné znění uváděného článku a požádal předsednictvo o aktuální informace
na základě usnesení z minulého zasedání SRUPa. Místopředseda Ondřej Dobeš uvedl,
že pror. Kubanovou s usnesením SRUPa seznámil a o stanovisko jí oficiálně požádal.
Toto oficiální stanovisko nicméně neobdržel, byla mu nabídnuta pouze osobní schůzka
a na další e-mail již pror. Kubanová neodpověděla. Po krátké diskuzi mezi přítomnými
členy SRUPa nastala shoda, že je pro studenty žádoucí mít jasno ve výkladu tohoto
článku a bylo přistoupeno k hlasování o usnesení v obdobném znění:
„SRUPa pověřuje předsednictvo SRUPa zajištěním oficiálního písemného stanoviska
k výkladu článku 7 odst. 3) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice,
platného od září 2017, u prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů doc.
Kubanové. Nejasnost interpretace se týká otázky, jestli je zkoušející povinen vypsat
zkouškový termín i v srpnové části zkouškového období dle harmonogramu
akademického roku.“
Přítomní členové SRUPa hlasovali o usnesení následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
b) Členka SRUPa Kateřina Bartošová informovala o nadcházející události Adventní věnce
pro Charitu. Jedná se o charitativní akci, kde se může kdokoli zapojit do výroby
adventních věnců nebo přispět jejich koupí. Výtěžek poputuje do oblastní Charity
Pardubice. SRUPa byla požádána o propagaci této akce, výpomocí s organizací a
prodejem věnců.
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12. Závěr
Předsedající místopředseda Ondřej Dobeš se rozloučil, poděkoval a pozval všechny členy
SRUPa na neformální setkání.

Ondřej Dobeš
t. č. statutární místopředseda SRUPa
Pavel Vajrauch
t. č. místopředseda SRUPa
Martin Šanda
t. č. člen SRUPa, člen předsednictva AS UPa
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