
Informace o činnosti předsednictva AS UPa (mezi 5. a 6. řádným zasedáním) 

 

Předsednictvo se v mezidobí sešlo dvakrát. 

 

1) Ve dnech 1. – 2. listopadu 2017 jsme se zúčastnili výjezdního zasedání kolegia rektora 

na Seči v hotelu Jezerka. Vyslechli jsme si prezentace členů vedení univerzity a dalších 

zaměstnanců na tato témata: akreditace (pror. Molková), hodnocení vědy a role 

žebříčků univerzit (pror. Kulhánek), operační programy a nové výzvy (pror. Vorel), 

zajišťování kvality na UPa (pror. Molková), rozvoj univerzitního kampusu (kvestor 

Gabriel), internacionalizace UPa (pror. Kubanová a pror. Vorel), novinky v ochraně 

osobních údajů na UPa v roce 2018 (A. Komárková). 

 

2) Dne 9. listopadu 2017 se předsednictvo sešlo na svém výjezdním zasedání na půdě 

Fakulty restaurování v Litomyšli. Především jsme sestavili program jednání 6. 

zasedání AS UPa. Dále jsme diskutovali o průběhu volby delegátů do Rady vysokých 

škol a o stavu navrhování delegátů (některé fakulty svého kandidáta ještě 

nenominovaly – týkalo se to DFJP a FF, shodli jsme se na tom, že bude potřeba 

předsedy tamějších fakultních senátů urgovat). Předsednictvo též vyjádřilo podivení 

nad postupem FES, protože tato fakulta navrhla svého kandidáta na místo 

studentského delegáta v RVŠ. Protože své kandidáty na studentská místa deleguje 

také SRUPa, bude se muset volit ze dvou jmen. Dále jsme se věnovali otázce vnitřního 

mzdového předpisu, který podle předsednictva zasluhuje bližší pozornost a 

implementaci dalších změn, než jsou nyní navrhovány. Zejména bude potřeba se 

soustředit na inovaci katalogu činností, které jsou svázány s jednotlivými posty a 

platovými třídami. Předsednictvo se domnívá, že tento katalog činností je do jisté 

míry zastaralý (viz pracovní náplň sekretářek, asistentek a pracovnic na studijních 

odděleních). Ing. Šanda informoval předsednictvo, že SRUPa předloží senátu své 

stanovisko ve věci fungování menzy a stravování na půdě UPa, a předsednictvo se po 

diskusi dohodlo, že tuto záležitost zařadí jako samostatný bod na program jednání. 

Ing. Šanda taktéž upozornil, že současná výše rozpočtu AS UPa, resp. jeho části, 

kterou využívá SRUPa, již není dostatečná, protože přibylo aktivit, jež SRUPa 

vykonává. Předsednictvo se shodlo, že bude zapotřebí v rámci sestavování rozpočtu 

na příští rok dojednat mírné navýšení peněz určených pro AS UPa. Na závěr našeho 

jednání jsme byli MgA. Kopáčikem, členem předsednictva, provedeni po Fakultě 

restaurování. 

zapsal: Jiří Kubeš, předseda AS UPa 


