
Zápis ze schůzí předsednictva AS UPa mezi 1. a 2. zasedáním (leden – duben 2017) 

 

V uvedené době proběhlo 1) celkem pět schůzek předsednictva (30. 1., 15. 2., 14. 3., 23. 3., 

11. 4.) a byla 2) zorganizována dvě pracovní setkání senátu. 

 

ad 1) Schůzky předsednictva 

 

a) Na první schůzce se stanovil harmonogram zasedání AS UPa v letním semestru. 

Proběhnou další tři řádná zasedání, a to 2. zasedání 25. dubna, 3. zasedání 16. 

května a 4. zasedání 6. června. 

b) Hned na první schůzce se musela řešit rezignace Mgr. Evy Samšeňákové, 

studentky z FZS. Předsednictvo povolalo náhradnici Mgr. Zuzanu Škorničkovou, 

která senátorský post přijala. 

c) Na první schůzce též došlo k rozšíření obou komisí senátu. Na návrh předsedů 

obou komisí souhlasilo předsednictvo s tím, aby se členkou legislativní komise 

stala v příštím roce prof. Petra Šulcová z FChT a členkou ekonomické komise se 

stala na příští rok dr. Irena Reimannová z FF. 

d) Na první schůzce se předsednictvo jednomyslně shodlo, že zápisy ze zasedání AS 

UPa budou napříště zveřejňovány na vnějších webových stránkách UPa. 

e) Od druhé schůzky se pravidelně řešila podoba Jednacího řádu AS UPa, kterou 

chtělo předsednictvo předložit na 2. zasedáníAS UPa. Vypracováním jednacího 

řádu, odlišného od prosincové neschválené verze, byl pověřen člen předsednictva 

dr. Petr Bělina, který předložil výsledek své práce na druhé schůzce a tato verze 

byla na všech dalších schůzkách dále diskutována a dopracována – byly přitom 

zohledněny některé komentáře právního oddělení UPa a předsedy LK dr. Martina 

Šmída. Jednací řád byl nakonec včas dokončen a předložen na 2. zasedání AS 

UPa, kde byl též schválen. 

f) Od třetí schůzky se pravidelně diskutoval vznik Rady pro vnitřní hodnocení UPa. 

Předsednictvo se rozhodlo navrhnout za AS UPa prof. Milenu Lenderovou z FF a 

doc. Kubeš zajistil její souhlas. V případě studentského kandidáta se předsednictvo 

dohodlo, že bude respektovat doporučení SRUPa a že nebude navrhovat vlastního 

kandidáta. SRUPa nakonec navrhla Ing. Petra Vnenka z DFJP a předsednictvo jej 

podpořilo. 



g) Na třetí schůzce se předsednictvo shodlo, že chce zvýšit vážnost senátorské funkce 

na UPa tím, že bude napříště senátorům vydávat reprezentativní osvědčení o tom, 

že byli zvoleni senátory na příslušné funkční období. Zhotovením osvědčení a 

komunikací s rektorátem v této věci byl pověřen člen předsednictva MgA. Ivan 

Kopáčik, který přislíbil, že osvědčení budou k dispozici na 3. zasedání AS UPa. 

h) Od třetí schůzky předsednictvo diskutovalo otázku rozpočtu AS UPa na rok 2017. 

Komunikovalo s pror. Molkovou a vyžádalo si příslušné podklady a byla také 

zorganizována schůzka ekonomické komise s prorektorkou. V rámci této otázky se 

předsednictvo zabývalo též rozpočtem SRUPa. Přislíbilo zástupcům SRUPa, že 

budou moci na své aktivity využít prostředků ve stejné výši jako v roce 2016. 

i) Na páté schůzce předsednictvo stvořilo harmonogram 2. zasedání AS UPa a 

domluvilo s novou asistentkou pana rektora – Martinou Hrbáčkovou – organizaci 

2. zasedání. 

j) Na páté schůzce předsednictvo dohodlo organizaci shromáždění akademické obce 

UPa, které proběhne před 2. zasedáním AS UPa dne 25. dubna od 12:30 v Aule 

Arnošta z Pardubic. 

 

ad 2) Pracovní setkání senátu 

 

a) Dne 30. března se sešlo cca 25 senátorů na schůzce s předsednictvem AS UPa a pror. 

Molkovou a senátoři byli seznámeni s kompetencemi senátu, změnami ve 

vysokoškolském zákoně a s novou legislativou, která je v této souvislosti přijímána 

(Rada pro vnitřní hodnocení a změny v ostatních vnitřních předpisech univerzity i 

fakult). Pror. Molková též přednesla obecné informace o podobě rozpočtu UPa na rok 

2017. 

b) Následně proběhla 24. dubna pracovní schůzka vedení senátu a studentských senátorů s 

pror. Kubanovou a ing. Pruskem a Koblížkem z rektorátu, na níž se diskutovaly možné 

změny STAGu, které vycházejí z kritických postřehů studentů UPa. Studenti zejm. 

projevili přání, aby byla rozšířena nabídka možnosti aplikovat automatické e-maily, 

které by reagovaly na novinky ve STAGu (změna termínů výuky a zkoušek, vypsání 

nových termínů, nahrání posudků závěrečných prací, informace o výplatách stipendií 

apod.). Také požádali, aby STAG generoval potvrzení o studiu, které by studenti 

nemuseli vyplňovat a studijní oddělení jej jen potvrzovalo. Pror. Kubanová přislíbila 

některé změny provést. 



 

zapsal: Jiří Kubeš, předseda AS UPa, v. r. 


