
Zasedání Kolejní rady Koleje Komenského 
 
 
 
Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo dne 19. června 2014 ve 20 hod ve společenské místnosti 
Koleje Komenského. 
 
 
Přítomní členové: Michaela Nekardová, Jana Chadimová, Anastasia Rayanova 
 
 
Program: 
 

1. Schválení programu. 
2. Schválení předchozího zápisu. 
3. Problém ubytování turistů ke studentům. 
4. Zanedbávání úklidu a hygieny ze strany studentů. 
5. Pořízení úklidového nářadí. 

 
 
Průběh jednání: 
 

1. Program jednání byl schválen. 
2. Zápis z 6. května 2014 byl schválen.  
3. Ubytování turistů na buňky k dlouhodobě ubytovaným studentům, kteří na koleji 

zůstávají i o prázdninách, je studenty označováno za problematické a nežádoucí. V prvé 
řadě se jedná zásadní narušení soukromí neustálým střídáním cizích osob. Dále se jedná o 
rušení nočního klidu a nerespektování osobního vlastnictví: turisté bez dovolení používají 
kuchyňské vybavení studentů a jejich kosmetické prostředky v koupelnách, jsou známy 
případy krádeží osobních věcí (z koupelen, kuchyňského vybavení, potravin, oblečení 
z věšáků) nebo poškození věcí studentů.  Problém se dotýká především studentů 
doktorského studia, kteří prázdniny nemají a přes týden pracují na svých výzkumných 
projektech. Na koleji během léta zůstávají i někteří zahraniční studenti, nebo čeští, kteří 
přes prázdniny pracují. Kolej neposkytuje toaletní papír a nezajišťuje úklid buněk, turisté 
tedy používají papír, který kupují studenti, a ještě jsou nuceni po turistech uklízet. Buňky 
nejsou vybaveny kuchyňských nádobím, proto turisté velmi často používají nádobí 
studentů, i když ti mají skříňky označené. Dále se vyskytly případy, kdy byl na dívčí 
buňku ubytován muž. Někteří turisté nemluví anglicky a studenti se s nimi proto nedokáží 
domluvit. KR navrhuje neubytovávat turisty ke studentům a sestavit pravidla pro chování 
turistů na studentské koleji. Tato záležitost bude diskutována s vedoucí koleje paní 
Anežkou Bártovou a vedoucí Útvaru ubytovacích služeb KaM Mgr. Miroslavou 
Hurdovou.  

4. Vzhledem k množícím se stížnostem studentů na své spolubydlící, kteří se odmítají 
podílet na úklidu nebo tak nečiní dostatečně, zanedbávají osobní hygienu atp., navrhuje 
KR pravidelnou kontrolu úklidu. Situaci by mohlo zlepšit i povinné vyvěšení rozpisu 
úklidových služeb na dané buňce a udílení výstrah po dvou negativně hodnocených 



úklidech. Věc bude projednána s vedoucí koleje.   
5. Na mnoha pokojích studenti nemají k dispozici úklidové nářadí. KR navrhuje zakoupit 

mopy a smetáky s lopatkou. Návrh včetně odkazu na preferované typy bude zaslán paní 
Bártové a Mgr. Hurdové.  

 
 
 
       Zapsala: Michaela Nekardová 


