ZÁPIS
z 7. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 8. ledna 2018
Přítomní členové SRUPa: Kateřina Bartošová, Ondřej Dobeš, Lada Dubnová, Petr Hermann
(externí člen), Petra Hýblová (externí členka), Libor Kovář, Ondřej Kuba, Martin Šanda, Pavel
Šimon, Martin Šustr, Pavel Vajrauch, Petr Vnenk (externí člen), Inna Zelenska
Omluveni: Adam Bílek, Jan Hrabovský, Petr Jelínek, Tomáš Kučera, Anna Pátková, Helena
Rajtrová, Barbora Smolová, Anna Skácelová, Dana Sommmerauerová,
Neomluveni: Filip Cicák, Lucie Červinková, Lumír Gago, Kristýna Hošková, Vojtěch Janů,
Václav Mensa, Palatáš Marcel, Karel Pikeš, Jan Podlesný, Vojtěch Porwisz, Michal Řezníček,
Tomáš Svoboda, Jiří Šlapák

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Schválení programu zasedání.
Informace z předsednictva SRUPa.
Volba předsednictva SRUPa.
Informace z předsednictva AS UPa.
Nominace SRUPa do Rady pro vnitřní hodnocení.
Informace z Komise pro záležitosti kolejí a menzy.
Různé.
Závěr.

Na začátku zasedání bylo přítomno 10 členů SRUPa s právem hlasovat, 2 externí členové
s hlasem poradním.
1.

Zahájení.
Statutární místopředseda SRUPa Ondřej Dobeš zahájil 7. zasedání SRUPa, přivítal přítomné
členy SRUPa a na úvod popřál všem přítomných úspěšný rok 2018. Poté byl představen
program zasedání, který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce.
Předsedající pak přivítal nové členy SRUPa, nově zvolené studenty do AS DFJP a požádal
je o krátké představení.
Následně členové SRUPa hlasovali o skrutátorech Martinu Šandovi, Petře Hýblové a Pavlu
Šimonovi, kteří budou také plnit roli volební komise.
Skrutátoři byli schváleni následujícím počtem hlasů:
8 – 0 – 2. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

2.

Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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3.

Informace z předsednictva SRUPa
Místopředseda SRUPa Ondřej Dobeš informoval přítomné o aktuálních aktivitách a
činnostech SRUPa, mezi které patří zejména činnost Komise pro hodnocení výuky a Komise
pro záležitosti kolejí a menzy. Místopředseda Ondřej Dobeš zdůraznil, že nejdůležitější
činností SRUPa je řešení podnětů od studentů.
Společně s ostatními členy SRUPa pak místopředseda Ondřej Dobeš zhodnotil činnost
SRUPa v roce 2017. Mezi akce a aktivity, které SRUPa pořádala nebo se na nich podílela,
patří například:
- zábavné večery ve studentském klubu Áčko (Hádej, kdo jsem!, Člověče, nezlob se!,
piškvorky a další hry),
- jarní, podzimní a zimní Srdíčkové dny (konané v březnu září a prosinci),
- výroba a prodej adventních věnců ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice,
- výjezdní pracovní jednání SRUPa v Litomyšli (červen),
- jednání o hodnocení výuky s vedením univerzity (dlouhodobě Komise pro hodnocení
výuky),
- Týden s hodnocením (propagace hodnocení výuky na začátku zimního semestru),
- jednání s SKM o problematice ubytování na kolejích a stravování v menze
(dlouhodobě Komise pro záležitosti kolejí a menzy),
- účast zástupců SRUPa na akcích pořádaných SK RVŠ (Studentský konvent,
vzpomínkové akce k 17. listopadu, workshopy aj.),
- participace na Týdnu pro vzdělanost (říjen),
- účast na Noci vědců na Univerzitě Pardubice (říjen),
- prezentace o činnosti SRUPa na shromáždění akademické obce (duben).

4.

Volba předsednictva SRUPa
Předseda volební komise Martin Šanda seznámil členy SRUPa s postupem volby
funkcionářů SRUPa podle Jednacího řádu SRUPa. Volební komise dále přítomné
informovala o pořadí volených členů předsednictva: nejprve proběhne volba předsedy
SRUPa, bude následovat volba místopředsedy pro propagaci a rozvoj a na závěr volba
místopředsedy pro organizaci a studijní záležitosti.
Členové volební komise se dotázali každého člena s volebním hlasem, zda chce kandidovat
na předsedu SRUPa. Jediným kandidátem byl současný statutární místopředseda SRUPa
Ondřej Dobeš.
Ondřej Dobeš byl zvolen předsedou SRUPa následujícím počtem hlasů:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Pro volbu místopředsedy SRUPa pro propagaci a rozvoj byl navržen a souhlasil Pavel
Vajrauch. Výsledek tajného hlasování:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Kandidaturu na volbu místopředsedy pro organizaci a studijní záležitosti potvrdila Kateřina
Bartošová. Výsledek tajného hlasování:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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Volební komise konstatovala, že bylo zvoleno předsednictvo SRUPa na období jednoho
roku v následujícím složení: předseda Ondřej Dobeš, místopředseda pro propagaci a rozvoj
Pavel Vajrauch a místopředsedkyně pro organizaci a studijní záležitosti Kateřina Bartošová.
Předseda volební komise Martin Šanda požádal nově zvoleného předsedu Ondřeje Dobeše
o sdělení, který z místopředsedů bude jeho statutárním zástupcem podle čl. 6 odst. 5. Ondřej
Dobeš svým statutárním zástupcem jmenoval místopředsedu Pavla Vajraucha.
5.

Informace z předsednictva AS UPa
Člen předsednictva AS UPa za studentskou komoru Martin Šanda informoval o bodech
z jednání předsednictva AS UPa, mezi které patří zejména příprava na následující zasedání
AS UPa, které se bude konat 23. ledna 2018. Martin Šanda pak zhodnotil celoroční práci
v předsednictvu a velmi pozitivně hodnotil spolupráci s předsedou AS UPa doc. Kubešem a
se členy předsednictva doc. Stejskalem, Ing. Bělinou, Ph.D. a MgA. Kopáčikem.
Martin Šanda pak navrhl koordinaci studentských senátorů AS UPa ve věci zvolení
studentského zástupce do předsednictva AS UPa. Jako současný zástupce studentů
v předsednictvu AS UPa se Martin Šanda již rozhodl nekandidovat ze studijních důvodů a
doporučil na tuto pozici senátorku Kateřinu Bartošovou, která nevynechala žádné zasedání
a jednání se účastnila aktivně. Kateřina Bartošová vyjádřila souhlas s nominací a případným
zvolením. Předsedající Ondřej Dobeš pak navrhnul usnesení, o kterém členové SRUPa
hlasovali:
„Studentská rada Univerzity Pardubice doporučuje Kateřinu Bartošovou jako kandidátku
do předsednictva AS UPa za komoru studentů.“
Usnesení bylo přijato následujícím počtem hlasů:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

6.

Nominace SRUPa do Rady pro vnitřní hodnocení.
Na základě rezignace člena Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) za studenty Petra Vnenka
byla SRUPa, prostřednictvím člena předsednictva Martina Šandy, požádána o nominaci
nového zástupce do RVH, který bude volen na zasedání AS UPa dne 23. ledna 2018.
Předsedající Ondřej Dobeš požádal Martina Šandu, aby přítomným detailněji představil
činnost a práci v RVH.
Předsednictvo SRUPa, člen předsednictva AS UPa Martin Šanda a odstupující zástupce
studentů v RVH Petr Vnenk svým doporučením pak v součinnosti vyjádřili podporu a
nominaci člence SRUPa Kateřině Bartošové.
Kateřina Bartošová vyjádřila s nominací souhlas, krátce se představila a nastínila vizi svého
působení v RVH. Plénum SRUPa po krátké diskuzi přijalo usnesení:
„SRUPa navrhuje jako zástupce studentů pro vnitřní hodnocení Kateřinu Bartošovou“.
Usnesení bylo přijato následujícím počtem hlasů:
9 – 0 – 1. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

7.

Informace z Komise pro záležitosti kolejí a menzy
Členka komise Petra Hýblová informovala přítomné o činnostech komise a jednáních
s ředitelem SKM Ďurovcem a dalšími vedoucími pracovníky SKM. Na úvod připomněla, že
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komise byla ustanovena na podzim za účelem zkvalitnění ubytování na kolejích a stravování
v menze a zatím se konaly čtyři schůzky s vedením SKM. Mezi řešená témata patřilo:
- uzavření večeří v menze-výsledkem bylo, že na čas byl spuštěn výdej večeří
na objednávku, s tím, že jeho představa byla kolem 100 večeří denně, ale reálně
chodilo na večeře průměru okolo 25 lidí, takže byly večeře zase zrušeny;
- využití prostor po bufetu „U Dědka“: komise připomněla anketu z jara 2017, kdy si
studenti přáli zachovat prodejnu potravin – potencionální zájemce byl ovšem
odmítnut;
- ředitel SKM v souvislosti se současnou situací vidí budoucnost v chlazeném jídle,
které se momentálně nachází v automatech u recepce v pavilonu C, které by chtěl
nadále rozšířit;
- SRUPa má nově nástěnku v menze – výměnou za nástěnku v mezikolejních
prostorách, v menze se plánuje také zřídit „Studentskou desku“, která bude sloužit
pro studentské inzeráty (např. prodej skript, doučování).
- dalším tématem, který jsme probírali na proběhlých schůzkách (a je stále v řešení) je
Ceník ostatních poplatků a služeb; které jsou poměrně vysoké a pro studenty se
jedná o nadměrné částky v dlouhodobějším kontextu – ředitel SKM souhlasil s jejich
úpravou a vedení SKM kladně reagovalo i na návrh paušální sazby za spotřebiče;
- byly spuštěny ankety k hodnocení kolejí a menzy, bohužel nebyly brány v potaz
všechny připomínky a doporučení komise.
Mezi pozitivní závěry jednání patří zlepšení popisu jednotlivých druhů ubytování, které budou
doplněny o fotografie; při využití vlastního ložního prádla bude kolejné o 60 Kč nižší; možnost
pro studenty pátých ročníků při úspěšném složení SZZ – budou z kolejí propouštěny dříve
(např. v půlce června, nikoliv na začátku července dle smlouvy), jedná se o podmínkách (např.
za předpokladu, že na kolejích bydleli min 2 poslední roky).
Další členové komise Ondřej Dobeš, Pavel Vajrauch, Kateřina Bartošová a Martin Šanda pak
doplnili podrobnosti, postřehy a závěry z jednání komise s vedením SKM.
V 19 hodin přišel externí člen Petr Vnenk.
8.

Různé
a) Člen SRUPa Martin Šanda informoval přítomné členy o vývoji jednání s pror.
Kubanovou ohledně nejasného výkladu článku 7 odst. 3) Studijního a zkušebního řádu
Univerzity Pardubice. O této problematice, na základě které SRUPa přijala opakovaně
usnesení, informoval na zasedání AS UPa dne 21. listopadu 2017. Pror. Kubanová se
na zasedání nedostavila, v zastoupení na tuto informaci reagoval pror. Kulhánek, který
zopakoval pozvání pror. Kubanové na osobní schůzku. Na osobní schůzce pak byla
problematika vysvětlena ze strany vedení a akademických pracovníků; bylo řečeno, že
z formulace povinnost nevyplývá a požadavku na písemné vyjádření nebylo vyhověno.
Martin Šanda pak situaci bohužel zhodnotil jako neuspokojivou.
b) Ondřej Dobeš připomněl plánovanou schůzku s vedením univerzity, která se bude konat
ve středu 10. ledna 2018. Na této schůzce bude možnost probrat se stávajícím i budoucím
vedením univerzity témata, kterým SRUPa věnuje pozornost a aktuálně je řeší.
c) Členové SRUPa Petr Vnenk, který je pověřen vedením Komise pro hodnocení výuky,
Martin Šanda a Kateřina Bartošová informovali o činnostech této komise a shrnuli
jednání komise za uplynulý rok. Pozitivně zhodnotili aktivitu komise při propagaci
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hodnocení výuky – přednáškové roadshow po fakultách a jarní i podzimní Týden
s hodnocením. Akce se věnovaly osvětě mezi studenty, vysvětlování jak a proč hodnotit
a vyvracení mýtů o hodnocení výuky. Jako úspěch pak členové komise hodnotí posun
v jednáních s vedením univerzity – v IS/STAG jsou již zveřejňovány výsledky
hodnocení výuky za jednotlivé semestry a zveřejňují se také podepsané komentáře.
Člen SRUPa Libor Kovář se členů komise dotázal, jak komise může ovlivnit a iniciovat
řešení v případě dlouhodobě špatného hodnocení akademického pracovníka. Po krátké
diskuzi mezi členy SRUPa bylo téma uzavřeno návrhem, že bude lepší problém řešit
přímo s proděkanem dané fakulty.
d) Ondřej Dobeš doplnil, že Petr Vnenk se po rezignaci studentského zástupce RVH stal
externím členem SRUPa.
9.

Závěr
Předseda SRUPa Ondřej Dobeš se rozloučil, poděkoval a pozval všechny členy SRUPa
na neformální setkání.
Zapsal: Ondřej Dobeš
t. č. předseda SRUPa
Kateřina Bartošová
t. č. místopředsedkyně SRUPa
Martin Šanda
t. č. člen SRUPa
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