ZÁPIS
z 8. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 19. března 2018
Přítomní členové SRUPa: Bartošová Kateřina, Bílek Adam, Dobeš Ondřej, Dubnová Lada,
Pátková Anna, Rajtrová Helena, Skácelová Anna, Šanda Martin, Šimon Pavel, Vajrauch Pavel,
Vnenk Petr
Omluveni: Hošková Kristýna, Jelínek Petr, Smolová Barbora, Šustr Martin, Váňová Anna,
Zelenská Inna
Neomluveni: Cicák Filip, Červinková Lucie, Gago Lumír, Hrabovský Jan, Janů Vojtěch,
Kovář Libor, Kuba Ondřej, Mensa Václav, Pikeš Karel, Podlesný Jan, Porwisz Vojtěch,
Řezníček Michal, Sommerauerová Dana, Svoboda Tomáš, Synková Natálie, Šlapák Jiří
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace z předsednictva SRUPa.
4. Informace z RVH.
5. Hodnocení výuky.
6. Informace z předsednictva AS UPa.
7. Informace ze SK RVŠ.
8. Komise pro záležitosti kolejí a menzy.
9. Různé.
10. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů SRUPa.
1. Zahájení.
Předseda SRUPa Ondřej Dobeš zahájil již 8. zasedání SRUPa a přivítal přítomné členy
a představil program zasedání, který byl zaslán již v pozvánce. Za skrutátorky byly
navrženy Lada Dubnová a Helena Rajtrová, které se svým navržením souhlasily.
Schválení skrutátorek pro dnešní zasedání:
7 – 0 – 1. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
2. Schválení programu zasedání.
Nikdo z přítomných členů nenavrhl změnu či doplnění programu, bylo tak hlasováno o
nezměněném programu zaslaném v pozvánce. Program byl přijat následujícím počtem
hlasů:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
Na zasedání dorazili Anna Skácelová, Anna Pátková a externí člen Petr Vnenk.
Na zasedání bylo dále přítomno 10 členů SRUPa a jeden externí člen SRUPa
s poradním hlasem.
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3. Informace z předsednictva SRUPa.
a) Předseda 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 – více v dalších bodech programu. Dále spolu
s místopředsedy informoval o pravidelných schůzkách předsednictva SRUPa, které jsou
věnovány aktuálním tématům, podnětům, ale také dlouhodobým organizačním
záležitostem.
b) Předseda přítomným členům SRUPa tlumočil usnesení předsednictva SRUPa ze dne,
16. ledna 2018 - viz příloha 1. Člen SRUPa Martin Šanda, v době usnesení člen
předsednictva AS UPa, nastalou situaci detailněji vysvětlil.
c) Předseda Ondřej Dobeš popsal průběh schůzky s rektorem prof. Málkem a informoval
členy SRUPa o formě dalších schůzek s vedením a pravidelných schůzkách předsedy
SRUPa s rektorem UPa.
d) Předseda SRUPa pak přiblížil projekt „DO ŠKOLY NA KOLE“, jehož zástupce se
na SRUPa obrátil a žádal o podporu a souhlasné stanovisko SRUPa. Informace o tomto
projektu a odkaz na webové stránky obdrželi všichni členové SRUPa e-mailem před
zasedáním. Přítomní členové se shodli na možnosti propagovat projekt na svých
facebookových i webových stránkách.
e) Předsedající Ondřej Dobeš připomněl zapojení SRUPa do každoroční akce „Vlajka pro
Tibet“, na které řekl za SRUPa krátký proslov.
f) Předsednictvo SRUPa informovalo o proběhlé akci „#VyjdiVen“, kterou na půdě
Univerzity Pardubice organizovala studentka Filozofické fakulty Anna Křížková.
Předseda SRUPa vysvětlil, že SRUPa tuto akci podpořila, ale nebyla jejím oficiálním
organizátorem a iniciátorem, a to zejména kvůli nedostatku času na přípravu akce a
kvůli nevyjasněným postojem pléna SRUPa k této záležitosti. Předsednictvo naopak
zaznamenalo rozdílné názory mezi členy SRUPa i studenty a byla tedy na místě tuto
záležitost projednat a diskutovat na plénu.
Mezi členy SRUPa proběhla k tomuto tématu rozsáhlá diskuze, ve které vystoupili:
K. Bartošová, O. Dobeš, L. Dubnová, A. Pátková, H. Rajtrová, A. Skácelová, M. Šanda,
P. Šimon, P. Vajrauch a P. Vnenk. Předmětem diskuze bylo oficiální zapojování SRUPa
do podobných akcí. Anna Pátková členům popsala, jak se studenti zúčastnili akce
v Litomyšli.
Člen SRUPa Martin Šanda pak vysvětlil zapojení SRUPa do akce „Vlajka pro Tibet“,
které se SRUPa každoročně účastní a její zástupce má na akci krátký proslov – tato akce
a zapojení SRUPa bylo na plénu projednáváno, diskutováno a mezi členy panovala
shoda. Martin Šanda pak dodal, že za posledních několik let nebyly ze strany studentů
stížnost či námitky na zapojení SRUPa do této akce. Závěrem diskuze bylo obecně
takové akce podporovat, informovat o nich studenty, ale pro oficiální zapojení či
organizaci akce více diskutovat mezi členy.
g) Místopředseda pro propagaci a rozvoj Pavel Vajrauch informoval o plánovaném
výjezdním zasedání SRUPa, které proběhne 6. – 8. dubna v Litomyšli. O dalších
podrobnostech budou členové SRUPa informováni e-mailem v nejbližších dnech, zváni
budou standardně všichni členové SRUPa, předsednictvo AS UPa, zástupci SK RVŠ a
jiných vysokých škol.
h) Místopředsedkyně pro organizaci a studijní záležitosti Kateřina Bartošová připomněla
aktuálně probíhající akci „Srdíčkové dny“, které za SRUPa tradičně organizuje a
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poděkovala členům SRUPa, kteří se do akce aktivně zapojili: Martin Šanda, Petr
Jelínek, Helena Rajtrová, Pavel Vajrauch, Martin Šustr, Anna Skácelová, Petra Hýblová
a Ondřej Dobeš.
4. Informace z RVH.
Zástupce studentů v Radě pro vnitřní hodnocení UPa Pavel Šimon informoval o jednání
rady a řešených tématech: vzdělávání, akreditace studijních programů, podání žádosti o
institucionální akreditaci a Rady studijních programů na fakultách. Pavel Šimon dodal,
že rady budou bohužel sestaveny bez zástupce studentů.
Mezi přítomnými členy pak proběhla diskuze o radách studijních programů, zejména o
působení studenta v každé takovéto radě na jednotlivých fakultách. Bývalý zástupce
studentů v RVH, externí člen SRUPa Petr Vnenk upozornil, že v RVH byla tato
záležitost diskutována a na účasti zástupce studentů v radách panovala shoda. V diskuzi
mezi přítomnými členy SRUPa převažoval názor, že student do takové rady patří a
panovalo zklamání z takovéhoto výsledku.
5. Hodnocení výuky.
Člen SRUPa Martin Šanda, který je pověřen vedením Komise pro hodnocení výuky,
informoval přítomné o proběhlé schůzce k hodnocení výuky s pror. Molkovou,
kancléřkou Kaškovou a zástupcem Oddělení podpory informačních systémů univerzity
p. Pruskem, které se spolu s členkou Annou Skácelovou zúčastnili. V první části
schůzky byla zhodnocena akce „Týden s hodnocením“, jejímž cílem byla propagace
hodnocení výuky mezi studenty a přesvědčit studenty, že hodnocení má smysl a že
můžou hodnotit bez obav. Dále bylo na schůzce řešeno další působení komise a jejích
aktivit. Pror. Molková požádala o zachování působení komise a jejích aktivit a byla
diskutována důležitost působení komise vzhledem k žádosti o institucionální akreditaci.
Po diskuzi mezi členy SRUPa došlo ke shodě, že tento bod bude předmětem
následujícího výjezdního zasedání SRUPa, kde bude větší prostor pro diskuzi mezi
členy SRUPa a shodě na dalším směřování komise.
6. Informace z předsednictva AS UPa.
Členka předsednictva AS UPa Kateřina Bartošová informovala o jednání předsednictva
AS UPa:
-

příští zasedání AS UPa bude 17. dubna 2018, náplní zasedání bude zejména
rozpočet UPa a složení Vědecké rady;

-

předsednictvo AS UPa se bude účastnit výjezdního zasedání SRUPa;

-

od 1. dubna 2018 bude navýšení cen jídel v menze, více informací bude
prezentováno na intranetu. Na toto téma se rozpoutala diskuze s negativní
náladou. Členové SRUPa se shodli, že je potřeba tuto věc podrobněji probrat, což
udělají na výjezdním zasedání SRUPa i s předsednictvem AS Upa.

7. Informace ze SK RVŠ.
Delegátka v SK RVŠ za Univerzitu Pardubice a členka SRUPa Helena Rajtrová
informovala přítomné členy o průběhu posledního zasedání SK RVŠ a dalších aktivitách
a činnostech: komise pro hodnocení kvality výuky, která vznikla v rámci komise pro
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vysokoškolskou samosprávu (KVS), jenž má za cíl zefektivnit hodnocení výuky na VŠ
a zvednout podíl hodnoticích studentů. Dalším cílem je napomoci implementování
online voleb na více VŠ a docílit tak vyšší volební účasti. Zároveň informovala o
projektu tiskelnik.cz, jehož zástupci požádali SK RVŠ a vzájemnou spolupráci.
8. Komise pro záležitosti kolejí a menzy.
Členka SRUPa Anna Skácelová, která je pověřena vedením Komise pro záležitosti
kolejí a menzy, informovala o schůzce s ředitelem SKM Ďurovcem a uvedla stěžejní
body jednání:
-

bude testována dostupnost a síla Wi-Fi na kolejích a budou řešeny
„problematické pokoje“, „slepá místa“;

-

komisi se podařilo vyjednat paušální cenu na spotřebiče 1,- Kč/den (vyjma
lednic, které budou zvlášť za 1,- Kč/den);

-

na webu jsou již k dispozici popisy pokojů (aby uchazeči, resp. studenti byli
předem seznámeni s vybavením pokoje), budou doplněny fotografie pokojů;

-

v letních měsících proběhne rekonstrukce kuchyní na pavilonech A a B;

-

SKM bude vypisovat novou pozici „Referent marketingu“;

-

bude upraven provozní řád zahrad, který bude více otevřený studentským akcím;

-

v kampusu nově působí univerzitní stráž.

9. Různé.
Členka SRUPa Anna Skácelová informovala členy SRUPa o události, která se
diskutovala na Fakultě Filozofické. Dne 10. 2. 2018 zemřela studentka prvního ročníku
filosofie Anna Krasnayová. Její smrt se hluboce dotkla studentů i akademiků, kteří ji
znali. Vedoucí Katedry filosofie pan Hejduk požádal pana Péka z Technického odboru
o vyvěšení smuteční vlajky. Odpověděl mu, že na budově EA ji nelze vyvěsit z
technických důvodů a že vyvěšení vlajky na rektorátě odmítlo Oddělení propagace a
vnějších vztahů. Po následné diskusi vzniklo usnesení.
Usnesení SRUPa:
„Studentská rada Univerzity Pardubice s nastalou situací nesouhlasí, vyjadřuje
znepokojení a považuje ji za velmi nešťastnou. Dále požaduje od Oddělení propagace a
vnějších vztahů odůvodnění tohoto rozhodnutí.“
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
10. Závěr.
Předsedající Ondřej Dobeš se rozloučil, poděkoval a pozval všechny členy SRUPa na
neformální setkání.

Ondřej Dobeš
t. č. předseda SRUPa

Martin Šanda
t. č. člen SRUPa
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Příloha 1 – Usnesení předsednictva SRUPa ze dne 16. ledna 2018
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