
KR Kajetánka – schůzka 3. října 2019  
Přítomni: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Matúš Maďar, Patrik Romanský

Hosté: 2 ubytovaní studenti z Kajetánky z PřF UK

0. Schválení programu schůze

Martin navrhl do programu přidat další bod: místa na parkovišti . Zároveň podal návrh schválit, že
hosté mohou vstupovat do průběhu diskuze.

Oba návrhy byly jednohlasně schváleny.

1. Zámluvy pokojů

Martin nejprve shrnuje, co všechno se před zámluvami a během nich dělo:

KaM chtěl dlouhou dobu vyrobit nebo koupit nový informační systém jako náhradu REHOSu.
Nakonec mělo (má) dojít k nákupu existujícího systému. Ten ale zámluvy nepodporuje, takže
došlo k dohodě, že Viktor Němeček (vedoucí KR 17. listopadu) napíše nový systém na zámluvy.

V červenci Martin zkoumal starý systém zámluv, který nesplňoval požadavky GDPR (např. studenti
si podle pověstí přes systém hledali samostatně bydlící holky a hledali přes Facebook, která se jim
líbí nejvíc). Starý systém mohl sloužit jako záloha pro případ, že by Viktor nestihl napsat nový
systém.

Na přelomu července a srpna Martin sháněl schéma pokojů na Kajetánce, data o rezervacích
sehnal Viktor, protože měly zámluvy probíhat i na koleji 17. listopadu. Po nejasnostech s tím, kolik
pokojů vlastně bude přístupných, KR od ubytovací kanceláře dostala seznam pokojů, ze kterých
vyplývalo celkem 1082 míst, z toho 918 na dvoulůžkových pokojích a 167 na jednolůžkových.
Nebyla v tom tři patra pro studenty Erasmu na 1B a dvě patra pro hotel na 1A. Také v tom není
započtena stoupačka 5 a 6 na 1A, kde probíhala rekonstrukce.

Těsně před termínem spuštění nového systému se ukázalo, že některé jeho součásti nejsou
dokončené. Po těžké práci se systém povedlo rozchodit (se zpožděním).

Pak se do systému nahrávala data o rezervacích od vedení KaMu. Několik dnů trvalo pročistit
data - někteří studenti neměli uvedeno pohlaví, číslo studenta UK ,občas nebylo číslo, občas
chyběl e-mail a jedna rezervace se asi 5x opakovala. V datech bylo 1064 rezervací, takže data
vypadala vůči počtu míst korektně – ovšem 198 rezervací bylo na jednolůžkový pokoj, takže už v
tomto momentě počet rezervací přesahoval počet pokojů. Martin to řešil s ubytovací kanceláří a
skončili závěrem, že rezervace navíc se týkají erasmáků, kteří své pokoje neměli zahrnuté v
systému (viz výše).

Následně se systém oficiálně spustil a studentům s rezervací byly zaslané e-maily s informacemi.
Pak ale KR začalo přicházet velké množství zpráv od studentů, kteří informační e-mail nedostali.
Tito studenti měli prokazatelně rezervaci (např. poslali snímek obrazovky z REHOSu), ale údaje o
nich nebyly uvedené v datech o rezervacích, které jsme obdrželi. Celkem těchto studentů bylo
170. Všichni museli být do systému přidáni ručně a bylo třeba se jich doptávat na dodatečné
informace (typ pokoje). Zároveň jsme postupně ověřovali jejich tvrzení na ubytovací kanceláři.

Mezi těmito studenty se vyskytovali i ti studenti, kteří již na koleji bydleli. Pokud by tito studenti
nebyli zapsáni do systému, tak by jejich místo obsadil někdo jiný. Zásadním problémem pak bylo,
že celkové množství rezervací v tento moment bylo už větší, než počet míst na koleji. Proto se KR
rozhodla po domluvě s vedením koleje zámluvy předčasně ukončit a ze získaných dat se použily
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pouze informace o přistěhovaných aliancích (skupinách studentů).

Na všech těchto pracích se do té doby podílela bez přestávky celá kolejní rada už druhý týden.
Více méně každý den jsme byli v kontaktu s někým z koleje, abychom získali nebo opravili nějaká
data.

Po zjištění, že nemáme všechny rezervace, jsme v chybějících datech začali hledat nějaký vzor.
Zjistili jsme, že nám chybí některé rezervace ze začátku května, že chybí některá prodloužení
ubytování a že chybí i někteří noví studenti. Chyběly nám jak některé rezervace přes REHOS, tak i
některé rezervace z ubytovací kanceláře. Do dnešního dne se nám v tom nepodařil najít žádný
systém. Zároveň jsme se obrátili na vedení KaMu, abychom je informovali a požádali jsme je o
opravená data, abychom mohli snáze detekovat obsazené pokoje. Druhý den jsme dostali další
export, kde už bylo 1287 rezervací. V druhém seznamu nebylo oproti prvnímu 34 studentů
(pravděpodobně storna) a přibylo 229 nových studentů (kolej byla od července plná, druhý export
byl až po zámluvách a mezi exporty byly dva až tři týdny).

Bohužel i v tomto exportu chyběly ověřené rezervace (namátkou jsme našli dvě), takže data
nemohla být zastaralá, ale celkově byla neúplná. S pomocí těchto dat se nám ale podařilo najít 55
studentů, kteří by jinak přišli o své původní místo.

Martin se domluvil s ubytovací kanceláří, takže se ještě pro jistotu prošla všechna získaná data ze
systému zámluv a srovnávali je se skutečně ubytovanými studenty, aby se zajistilo, že výsledek
bude v pořádku. Všichni studenti, kteří si v systému zámluv vybrali pokoj, dostali buď tento pokoj,
nebo dostali e-mailem upozornění, že byli v rámci aliance přistěhování na pokoj, který není volný,
a dále byli řešeni individuálně. Na podrobnější úpravu dat již nezbyl čas, protože od vedení byl
požadavek, že už studenti musí mít přiřazený pokoj. Zkusili jsme se domluvit na prodloužení času,
ale neuspěli jsme.

Nikdo KR nevysvětlil, jak by se měla řešit situace, kdy rezervací je více, než skutečných pokojů.
Spíše jsme dostávali informace, že to tak hrozné nebude.

Během skutečného nástupu studentů na kolej v září byli někteří studenti, zvláště ti z jiných škol,
místo Kajetánky posláni na Hvězdu nebo Větrník, v horším případě na Jižní Město. V REHOSu se
některým studentům změnila rezervace z jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový.

 

Shrnutí:

Na koleji bylo k dispozici 1082 míst. Dostali jsme data, kde bylo uvedeno 1064 rezervací. Rezervací
na jednolůžkové pokoje bylo ale více, než skutečných jednolůžkových pokojů.

Po spuštění systému se ozvalo 170 lidí, kteří prokazatelně měli rezervaci, ale nebyli uvedeni v
datech. Někteří z nich již na koleji už bydleli a minimálně část z nich dělala rezervaci v květnu.
Těchto 170 lidí by se na kolej pravděpodobně nevešlo, takže se zámluvy z velké části zrušily (z
poskytnutých dat se ale nedalo poznat, kolik z nich bylo studentů Erasmu, kterých se zámluvy
netýkaly).

Později KR požádala o opravená data. V těchto nových datech bylo 1287 rezervací, ale i v nich
některé rezervace chyběly, takže bychom si těmito daty nijak nepomohli.

Pokud by se zámluvy provedly podle původního plánu a s prvním seznamem rezervací, tak by
minimálně 55 studentů přišlo o svůj pokoj, protože by jejich místo obsadili studenti s novými
rezervacemi. Zároveň by teoreticky studenti, kterým nepřišel e-mail, teoreticky mohli skončit na
jiné koleji, ale je otázka, jak by se tohle nakonec řešilo.



KR má navíc různé indicie, že na ostatních kolejích UK tohle probíhalo velmi podobně – také měli
větší množství rezervací, než skutečných pokojů. Protože naše ubytovací kancelář měla vždy
všechny rezervace, tak je pravděpodobné, že export rezervací z REHOSu nefungoval správně.

 

Usnesení 12/2019: Data o rezervacích, které KR obdržela od vedení KaMu, byla chybná. V
předaných datech chybělo velké množství rezervací; skutečných rezervací bylo více, než míst na
koleji. KR prohlašuje, že s těmito daty nebylo možné provést zámluvy pokojů. KR chce zároveň
poukázat na to, že problém s přerezervováním kolejí je dlouhodobý, zdaleka se netýká pouze
Kajetánky a tudíž nemá souvislost s jednotlivými KR a ubytovacími kancelářemi.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Patrik Romanský, Matúš Maďar

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení 13/2019: Kolejní rada provozuje systém zámluv, aby poskytla studentům snadnou a
příjemnou cestu, jak si vybrati svůj pokoj. Z historického pohledu KR provozují systém zámluv,
protože nikdy nebylo jiné řešení, jak tuto možnost studentům elektronicky nabídnout. Kolejní
rada Kajetánky ale na této pravomoci nutně netrvá, protože dává i větší smysl, aby se přidělení
pokojů řešilo ve stejném systému jako rezervace. V takovém případě ale požaduje KR garance, že
KaM poskytne studentům alespoň stejné možnosti jako poskytovala naše KR - tj. nějaký druh
webového systému, kde by si studenti budou moci vybrat svůj pokoj a případně přistěhovat k
sobě na buňku své kamarády. Jedná se nakonec o podobnou možnost, jakou mají např. studenti
VUT v Brně, ačkoliv systém KR podle našeho názoru umožňuje řešit více věcí elektronicky. My
jsme samozřejmě ochotni KaMu s takovým systémem i nadále pomoci.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Patrik Romanský, Matúš Maďar

Usnesení bylo schváleno.

VUT v Brně používá systém ISKAM. Ten ale oproti systému KR neumožňuje řešit elektronicky
např. ubytování párů tvořených osobami opačného pohlaví a nikde v nápovědě jsme nedohledali,
že by systém nějakým způsobem počítal s buňkami.

2. Informace z Grémia

Martin přináší informace ze schůze Grémia kolejních rad:

Má se měnit ubytovací řád a objevují se indicie, že KR mají být buď úplně zrušeny, nebo mají být
omezeny jejich pravomoce. Konkrétně se nejspíše ztratí bod o tom, že KR mají možnost
organizovat zámluvy. V tuto chvíli je to ale zatím na úrovni spekulací a dohadů.

Volba KR na koleji Švehlova nakonec nebude, protože místní studenti už jí nechtějí organizovat,
když se kolej bude brzo kvůli rekonstrukci zavírat. Měly by se ale vyhlašovat volby na dalších dvou
kolejích. Obecně bylo dobré, kdyby bylo více kolejních rad, aby bylo zajištěno, že Grémium bude
mít vždy dost členů. Teď se také na Grémiu bude volit nový předseda, protože minulé
předsedkyni skončil mandát v její KR. Z toho důvodu teď schůzky Grémia neměly úplně ideální
periodu.

3. Dveře na K1

Vstupní dveře na K1 se odemykají a zamykají v podivné časy. Neodpovídá to usnesení
schváleného KR.

Usnesení 14/2019: KR upozorňuje, že dveře na K1 se neotevírají podle usnesení 7/2019 (viz zápis
ze schůze 8. března) a požaduje nápravu.



Pro: Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Patrik Romanský Zdrželi se: Martin Mareš, Matúš
Maďar

Usnesení bylo schváleno.

4. Rekonstrukce pokojů

Matúš říká, že na nově rekonstruovaných pokojích na K1A nejsou na oknech ani záclony, ani
žaluzie. Také je zvláštní, že rozvody jsou vedené přímo na zdi, ne ve stěně. Někde chybí
protipožární dveře.

Usnesení 15/2019: KR oceňuje, že na koleji probíhá rekonstrukce pokojů. Požaduje však, aby na
pokojích byly nainstalovány žaluzie nebo záclony. Také nepovažuje za vhodné, že stavební firma si
pravděpodobně ulehčuje práci tím, že kabely vedou po stěnách, ne ve stěně.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Patrik Romanský, Matúš Maďar

Usnesení bylo schváleno.

5. Letní ubytování

Jeden z hostů říká, že dostal místnost, která nemá letní ubytování, třebaže má smlouvu až do září.
Martin odpovídá, že je to důsledek toho, že nefungoval systém zámluv.

6. Místa na parkovišti

Většina parkovišť před Kajkou jsou v současné době vyhrazená pro dlouhodobá stání vozidel
studentů. Ubytovací kancelář nám sdělila, že počet míst několikanásobně převyšuje zájem, proto
by byli z kanceláře rádi, kdybychom nějak tyto studenty vybírali, aby to nefungovalo, kdo dřív
přijde. Matůš s Patrikem navrhli, že by nějaký systém chtěli zkusit vymyslet. Martina napadlo, že
by mohlo dávat větší smysl, kdyby pár míst bylo vyhrazeno pro krátkodobé stání (například týden)
vzhledem k zavedení parkovacích zón v okolí koleje. To by se mohlo hodit studentům, kteří
jednorázově přijedou autem, aby si něco přivezli nebo zařídili.

Ubytovací kancelář v současnosti upřednostňuje dlouhodobé parkování, protože každá změna
pro ně znamená určité vyřizování – třeba nastavování čipů na závoru. KR projedná s kanceláří, co
je technicky možné udělat, aby se celý postup mohl zjednodušit a bylo by možné provádět
dlouhodobé i krátkodobé parkování.

7. Volná diskuze

Na webu KaMu jako ukázková fotografie pokoje na koleji vyfocen iRoom, což pochopitelně
není reprezentativní. Martin se zeptá, ale upozorňuje, že KR nemá přístup na web KaMu.
Padl návrh koupit na společné kuchyňky alespoň varné konvice. Martin říká, že tyto věci se
typicky kradou nebo ničí. Kdysi došlo třeba k tomu, že se trouby na společných kuchyňkách
vyhazovaly z okna.
Není jasné, proč musí studenti UK na ubytovací kancelář přinést potvrzení o studiu. Do
REHOSu se přece přihlašují stejným účtem jako do SISu, kde je stav studia uvedený.

 

Další schůze proběhne druhý týden v listopadu.
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