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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:   13. 04. 2020; 15:00 – 17:00 

Místo konání:   Virtuální realita 

Přítomni:   KR:  Charlotte Kaňkovská, Andrea Kopečná,   

     Katarína Rybárová, Natálie Říhová,    

     Dominik Bilanský, Matěj Cetkovský, Jan Chmil, 

     Dominick Ivan, Jan Kocur, Lukáš Mada. 
 

Omluveni:  KR:  … 

 
Program:  

1. Otevření jednání 

2. Komunikace SKM v období nouzového stavu 

3. Ukončení jednání 

 

1. Otevření jednání 

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP na 7. jednání Kolejní 

rady UP v akademickém roce 2019/2020 a otevřel jednání. Informoval, že hlavním tématem 

dnešního jednání bude diskuse přístupu komunikace SKM vůči ubytovaným klientům 

v nouzovém stavu. Jednání bylo mimořádně svoláno na základě podnětů členů Kolejní rady, 

kteří jsou významným způsobem nespokojeni s komunikací SKM UP. Z důvodu nezakotvení 

této formy jednání ve Statutu KR UP dal předseda hlasovat o usnesení č. 1, které bylo 

jednomyslně schváleno. Materiálně je podpořeno úplnou účastí členů Kolejní rady a 

jednomyslným přijetí usnesení.  



 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-20/04/13-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 2 z 32 

2. Komunikace SKM v období nouzového stavu 

2.1. Úvodní slovo 

Matěj Cetkovský:  Scházíme se dnes na základě podnětu několika členů Kolejní rady, kteří 

jsou významně nespokojeni s komunikací SKM UP vůči klientům v těchto 

krizových časech.  

Na úvod mi dovolte říct, že Kolejní rada jako taková naprosto chápe 

bezprecedentnost situace, ve které se nyní SKM, ale i celá Univerzita 

nachází. Nikdo z nás si asi nedokáže představit množství úkolů a starostí, 

které nyní vyvstaly a které ještě vyvstanou. Sám jsem se několikrát zastal 

na oficiálních stránkách SKM a vedení UP, když na ni někteří studenti 

(na základě mnohosti informací) útočili. Vysloužil jsem si tímto podporu 

jak původních kritiků, tak i kritizovaných. Víme, že nikdo není neomylný 

a v aktuálních podmínkách je nutné některé chyby odpouštět. 

 Proto poprosím všechny čitatele zápisu, aby měli tato slova hlavě jako 

určitý korektiv toho, jak některé věci mohou vyznít. Máme za to, že je 

vhodnější je zmínit v úvodu než se v průběhu snažit cokoliv změkčovat, 

neboť jsem přesvědčen o tom, že by to pouze odvádělo pozornost od 

skutečného problému, kvůli kterému jsme se dnes sešli. Naše jednání 

nemá být vnímáno jako útok na orgán, který dle našeho názoru, za 

normálních okolností své úkoly a svou úlohu zvládá. Nechceme nikoho 

učit management, ani svou činností někoho nahrazovat či šlapat do zelí. 

Činíme ale to, co nám ukládá Statut Kolejní rady, a to sice hájit zájmy 

ubytovaných klientů. 

Pokud k tomu nikdo dále nic dodat, tak mi dovolte předat slovo 

kolegyním Andree Kopečné a Natálii Říhové, které se tímto problémem 

zabývaly podrobněji. Budeme se zabývat zejména krizovou komunikací 

SKM v tomto složitém období. Nejdříve si dovolíme nastínit situaci před 

tímto nouzovým stavem. Následně se pobavíme o aktuálním stavu. 
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2.2. Komunikace před mimořádnou situací 

 

Andrea Kopečná:  Dle mého názoru kvalita komunikace SKM UP s KR UP značně poklesla. 

Zástupci KR UP se důležité informace o nenadálých událostech na svých 

kolejích dozvídají buďto z příspěvků na sociálních sítích (především 

Facebook), nebo přímo od ubytovaných kolegů kteří se na ně obracejí 

s dotazy ohledně vzniklých situací. 

Jako příklad mohu uvést požár na koleji J. L. Fischera (26.2. 2020). 

V době tohoto nočního požáru jsem zrovna nebyla na koleji osobně 

přítomna a o situaci jsem se dozvěděla se zpožděním až z facebookové 

skupiny. Příčinu požáru a další důležité detaily, jsem si pak přečetla ve 

statusu na facebookové skupině kolejí J.L. Fischera ze soukromého 

profilu Michala Nguyena. Pokud se i ze svého osobního profilu hlásí ke 

své práci, což mu nezazlívám, tak by ta komunikace na Facebooku měla 

vypadat asi trochu jinak a mít jistou formu. Odpověď ‚Wut?‘, mi nepřijde 

adekvátní. Viz Obrazová příloha č. 1. 

Je na místě dodat, že nechci kritizovat komunikační práci, která se týká 

informací o provozu a situaci v Menzách UP. Myslím si, že tato oblast je 

komunikačně zvládnutá opravdu dobře.  

Matěj Cetkovský: Ve volbě komunikačních prostředků SKM UP sleduji jistou disproporci. 

Na jednu stranu SKM UP dává k dobru celkovou propracovanost svých 

webových stránek, avšak se stává, že nové informace jsou někdy dříve na 

Facebooku SKM než na zmíněném webu. Přestože se SKM často brání 

tím, že studenti nečtou a neumí si dohledat informace, tak myslím, že je 

důležité podotknout, že pokud je nějaká informace více rozvedena (třeba 

i díky následné diskusi mezi SKM UP a ubytovanými studenty) na 

Facebooku než na oficiálním webu, je těžké dohledat veškeré informace.  

Rovněž nesmíme zapomenout na oznamování velmi důležitých 

personálních změn. V posledních několika letech došlo dvakrát ke změně 

vedoucího bloku SU. 2. Ani v jednom případě nebyla Kolejní rada o 

tomto zásadním kroku vyrozuměna. 
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Andrea Kopečná:  Ano, toto je jistě problém. Už jen proto, že ne každý má dnes 

Facebookový profil a některé informace se tak k němu nemohou dostat 

hned. 

Natálie Říhová: Souhlasím se vším, co zde mí kolegové přede mnou přednesli. Neodsuzuji 

provázanost komunikačních prostředků, které SKM UP volí. Je jistě 

dobře, že se aktuality a novinky uveřejňují jak na oficiální webu SKM, 

tak na Facebooku. Nemělo by tomu však být nikdy naopak. A pokud už se 

pod jednotlivými příspěvky na Facebooku rozproudí diskuse, bylo by asi 

dobře jednotlivé důležité informace, které z ní vzejdou, importovat také 

do vyjádření na webových stránkách. Je opravdu náročné dohledávat tu 

či onu důležitou informaci, která byla uveřejněna někde vprostřed 

diskuse na Facebooku a sama o sobě zaniká v záplavě jiných.  

 Souhlasím rovněž s tím, že Kolejní rada by měla být informována o tak 

důležitých věcech, jako je změna vedoucího bloku kolejí. Rozhodně tím 

nechci říci, že bychom měli nějak zasahovat do managementu kolejí, jde 

mi pouze o čistou informovanost. Je poměrně zvláštní, pokud se o změně 

vedoucího dozví členové KR UP až na zasedání, kde je jim poprvé 

oficiálně představen. 

 

Matěj Cetkovský Nejen dohledávání, ale i určitá trvanlivost té které informace. Pokud se 

v nějakém příspěvku od ubytovaného objeví důležité odpovědi a 

ubytovaný příspěvek smaže, tak jsou veškeré informace nenávratně pryč. 
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2.3. Komunikace za mimořádné situace 

 

Matěj Cetkovský:  Měli bychom se přesunout k aktuální situaci na našich kolejích. Opět 

bych poprosil Andreu a Natálii, aby se ujaly slova a popsaly nám 

jednotlivé události. A to včetně komentářů a nasdílení obrazových příloh, 

které budou následně součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.  

 

Natálie Říhová: Hlavní slovo přenechám své kolegyni, která situaci sleduje opravdu 

bedlivě a může tak podat ucelenější výklad, podtržený časovou osou a 

nasdílením obrazových příloh. 

 Osobně se mi jeví Komunikace SKM UP s námi, jako Kolejní radou, ale 

také obecně se všemi platícími klienty se mi v této krizové době jako 

uspokojivá. Nesouhlasím s tím, že se dozvídáme informace především 

z Facebookových příspěvků, rovněž se mi nelíbí, že SKM nepřizpůsobila 

aktuální situaci vzhled svého webu jako stránky rektorátu.  

 Rovněž neschvaluji nejednotné a nekonceptní šíření informací. Jako 

příklad uvádím e-mail, který obdržel jeden kolega ubytovaný ve 

Chválkovicích, jako reakci na svou volbu varianty kolejného, od jedné 

z ubytovacích referentek SKM UP. Dotyčnému paní referentka kromě 

potvrzení jeho zvolené varianty v e-mailu doporučila, aby si své věci 

z koleje vystěhoval, pokud možno co nejdříve, protože kolej se bude ASI! 

v dohledné době zavírat. Toto sdělení nebylo podpořeno žádným 

předchozím oficiálním vyjádřením a bylo touto velmi zvláštní cestou 

sděleno pouze jednomu ubytovanému. Tato poplašná zpráva se nicméně 

rozšířila i mezi další obyvatele koleje. Jelikož jsem neměla žádné další 

informace, nemohla jsem je uklidnit ničím podloženým, pouze svým 

názorem. (Viz Obrazová příloha číslo 5). 

 

Andrea Kopečná: Komunikace SKM mě rozčiluje již delší dobu, ale tímto aktuálním stavem 

to skutečně vyvrcholilo. Neuvěřitelně mě vytáčí, že se k nám informace 

dostávají pokoutně, v tom lepším případě jsou velmi kusé, v tom horším 

vyvolávají paniku či se jedná o fakenews. Jsme vysoce znepokojeni tím, 

že se informace dostávají na světlo světa primárně skrze Facebook. A to 
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většinou zásadní informace typu „asi vám zavřeme kolej“. Žila jsem 

v domnění, že primárním zdrojem komunikace by měly být webové 

stránky SKM, které zvláště v této situaci jsou více než nedostatečné. 

Nikdo jsme se na tuto krizovou situaci nebyl připraven, a to je třeba 

zdůraznit, v žádném případě nechci kritizovat SKM za opatření, které je 

nuceno dělat. Avšak jako zástupce KR UP jsem si myslela, že máme být 

těmi rádci a pomocníci z řad studentů, a pokud tedy ani to ne, tak jakýmsi 

pro studenty dostupnějším komunikačním mostem mezi ubytovanými 

klienty a SKM. To se však neděje. Pomyslnou hranicí trpělivosti překročil 

facebookový status z 8.4. 2020. Jedná se teď hlavně o informace ohledně 

uzavření kolejí Generála Svobody z důvodu karantény a možné uzavření 

kolejí Chválkovice a J.L. Fischera. Komunikace SKM UP s ubytovanými 

klienty totiž není na úrovni základní komunikace subjektu s jeho platícími 

klienty, ale vyznívá jako bychom v očích SKM UP byli malé děti. 

Vše začalo facebookovým příspěvkem na univerzitní skupině Univerzita 

Palackého v Olomouci, kdy se slečna postovala fotku nepořádku ve 

společných prostorách kolejí Generála Svobody. Zároveň se podivovala 

nad nulovou kontrolou zavedených preventivních hygienických opatření. 

Tento post vyvrcholil, že se dozvěděla, že je zamčená na koleji řetězem a 

na svém bloku má 12 nakažených zahraničních studentů. Toto se 

dozvěděla, a to pouze v angličtině, emailem od SKM. Blok B dodnes 

informován nebyl. O omezeném provozu nebyl z platících klientů 

v českém jazyce informován nikdo. Tento facebookový dotaz byl 

zveřejněn 30.3. 2020. Autor příspěvku nicméně tento post stáhl 

z Facebooku, poněvadž nechtěl, aby tato informace prosákla do médií, 

za což mu děkujeme. Nicméně nějaké snímky obrazovky se nám podařilo 

dohledat. Z obrázkové přílohy číslo 2. je vidět, že tato konverzace 

vyvolala neadekvátní reakci od profilu Koleje a menzy UP a bohužel i od 

pana prorektora Bilíka. Chápu složitost a nervy drásající situaci, která 

není jednoduchá k řešení, ale nemyslím si, že takto by se management 

ubytovacího zařízení měl ke klientům chovat.  Oficiální vyjádření přišlo, 

tuším, 31.3. 2020, bohužel toto už na stránkách SKM není dohledatelné. 

Nicméně oficiální vyjádření (Obrazová příloha číslo 3) spíše přililo olej 
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do ohně, poněvadž nebylo uvedeno, o jaké koleje se jedná. Vzhledem 

k tomu, že nebyli informování emailem ani klienti ubytovaní na kolejích 

Generála Svobody, panika zasáhla všechny ubytované na kolejích. 

Mohlo se tomu předejít velmi jednoduše: generovaným emailem 

obeznámit všechny ubytované na obou blocích GS o omezeném provozu 

z důvodu karantény a do oficiálního prohlášení napsat o jaké koleje se 

jedná. Ubytovaným mimo GS stačí vědět, že jejich kolej není centrem 

karantény a ubytovaní na GS jsou o tom oficiálně zpravení.   

Na facebookové skupině Univerzity Palackého (4.4. 2020) se ptala jiná 

slečna, zda je doopravdy pravda, že jsou na kolejích studenti zavření 

v karanténě. (viz Obrazová příloha číslo 4). Což je problém, protože jsme 

v době, kdy potřebujeme informace z oficiálních zdrojů. Jasně tady 

vidíme absenci uceleného webu, jako mají ostatní fakulty i univerzita 

samotná. 

Do toho jsme se dozvěděli (31.3. 2020) od ubytovaného na 

Chválkovicích, že SKM zvažuje možnost uzavřít koleje Chválkovice. Ano, 

od ubytovaného, kterému to napsala v odpovědi kolejní referentka. ‚Ať si 

vyzvedne věci co nejdříve, protože se Chválkovice ASI budou zavírat‘. 

Oficiální prohlášení žádné, KR SKM opět bez informací. (Viz Obrazová 

příloha číslo 5). 

A protože 31.3. 2020 byl den mnoha zvratů, tak se informace o karanténní 

koleji i s fotografií řetězu na hlavních dveřích dostala i na facebookovou 

skupinu Koleje ČR, kde se sdružují představitelé Kolejních Rad většiny 

českých a slovenských univerzit. (viz Obrazová příloha číslo 6) 

Nic z toho by se nestalo, kdyby SKM vydávala prohlášení hned a 

s důležitými informacemi, a nečekala až se rozjede neuvěřitelná a 

nebezpečná „šuškanda“ na FB. 

Jde o neuvěřitelně arogantním přístupu ke klientům, kteří jsou vyděšení 

a nejistí, protože jim chybí zásadní oficiální informace, jež se jim 

nedostávají. Každý student nemá Facebook a nemůže si dovolit 

dohledávat pod příspěvky komentáře vysvětlující aktuální situaci. Chápu, 

že SKM UP musí denně přijmout nespočet zásadních rozhodnutí a že 

starost o komunikací jde tím pádem na vedlejší kolej a je přenesena 

primárně na člověka, který zodpovídá za facebookové stránky SKM. 
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Proto nechápu, že SKM a potažmo člověk, spravující facebookový profil 

Kolejí a Menz UP, nepožádá Kolejní radu o pomoc. Nikdo se jim nechce 

cpát do rozhodovacího procesu, ale my můžeme neuvěřitelným způsobem 

pomoci v komunikaci mezi SKM a jejich klienty. Přijali jsme fakt, že KR 

UP nebude zapojena do rozhodovacího procesu, ale mohli jsme 

neuvěřitelným způsobem pomoci v komunikaci mezi SKM a jejími 

ubytovanými klienty. 

4.4. 2020 se na facebookových stránkách Kolejí a Menz UP ohledně 

aktualizací možností ubytovaní na kolejí během koronavirové krize. 

Předem bych chtěla poděkovat, za velmi nadstandartní možnosti ohledně 

ubytování. Ale pokud na tuto aktualizaci upozorní někdo, kdo má v náplni 

práce komunikaci na FB, stylem ‚snad už desátá aktualizace…‘, tak je 

něco velmi špatně. Pokud ‚už desátá aktualizace‘ zaměstnance obtěžuje, 

tak by tuto práci neměl vykonávat. Viz Obrazová příloha číslo 7. 

A vše vyvrcholilo 8.4. 2020, kdy se jak na stránkách SKM tak na 

facebookovém profilu objevilo toto prohlášení:  

„Milí studenti, milé studentky prezenčního studia UP,  

chtěli bychom vám tímto poskytnout informaci ohledně vašich věcí na 

kolejích UP. Upozorňujeme, že informace jsou platné nyní a na základě 

dalšího vývoje se mohou vyvíjet, měnit. Čtěte tedy pečlivě a s 

pochopením možnosti dalších změn. Bez ohledu na vámi zvolenou 

variantu dalšího ubytování se někteří z vás ptají na možnost vyzvednutí 

svých osobních věcí z kolejí UP . Vystěhování osobních věcí je možné, a 

to bez ohledu na to, zda si zrušíte / nezrušíte ubytovací smlouvu. 

Nicméně v případě ukončování smlouvy musíte na kolej přijet v úřední 

hodiny referentky dané koleje. Pro různé koleje pak platí určitá specifika.  

Kolej B. Václavka, Šmeralova, 17. listopadu, E. Rošického, Neředín 

I-IV: Vyzvednutí věcí je zde možné kdykoliv během dne. Upozorňujeme, 

že všechny koleje jsou z pohledu otevření/zavření provozovány v nočním 

režimu, tzn. vstup na zvonek a pouze pro oprávněné osoby (ISIC).  

Kolej J. L. Fischera, Chválkovice: Vzhledem k minimální fyzické 

obsazenosti těchto kolejí (cca 23, resp. cca 15 studentů) uvažujeme o 

možném úplném uzavření kolejí, což by nám umožnilo přesunout 

personální kapacity na vytíženější koleje. Pokud k takovému rozhodnutí 
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dojde, bude sděleno nejméně jeden týden předem. Nyní je možné věci 

odvážet kdykoliv během dne, po případném uzavření kolejí na základě 

dohody s kolejní referentkou.  

Kolej Generála Svobody B: Tato budova nyní slouží jako karanténní 

pro negativně testované nebo netestované studenty výměnných 

programů. Zůstaly zde věci pouze několika ostatních studentů, se kterými 

jsme již učinili individuální dohodu, u dvou čekáme na jejich vyjádření 

a preferenci postupu. 

Kolej Generála Svobody A: Tato budova nyní slouží jako karanténní 

pro pozitivně testované zahraniční studenty, je tedy nejkomplikovanější. 

Jelikož horní dvě patra pro ubytování studentů v principu neslouží, 

hovoříme zde o věcech studentů ze tří podlaží, tzn. přízemí, prvního a 

druhého patra. Ve druhé polovině dubna (konkrétní termín teprve 

upřesníme) zde budeme provádět plošnou dezinfekci ozónem, která 

bezpečně zlikviduje zdraví nebezpeční mikroorganismy (viry i bakterie). 

Tzn. po této akci bude možné bezpečně vyzvednout své osobní věci a 

odnést je v garantovaně dezinfekčním prostředí z pokoje a koleje ven. 

Studenty z této koleje uvědomíme s týdenním předstihem a vybídneme 

je k vyzvednutí věcí a vyklizení pokoje v jednom konkrétním dni a 

konkrétním časovém rozsahu. Studenti, kteří si nebudou moci / chtít 

vyzvednou své věci sami, dostanou vyrozumění, že budeme jejich věci 

komisionálně vystěhovávat vlastními silami, věci budou uloženy ve 

skladu mimo kolej GS a vydány v náhradním termínu. Opatření vyklizení 

koleje je nutné z toho důvodu, že se otevření této koleje nemusí řídit 

ukončením nouzového stavu, ale zdravotní situací zde ubytovaných 

zahraničních studentů. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

SKM“ Konec citace. 

Po tomto prohlášení mi definitivně došla slova. Bez jakékoliv informace 

pro Kolejní radu UP zveřejnila SKM toto prohlášení. Informace v něm 

poskytnuté byly kusé (především, co se týče s věcmi ubytovaných na 

uzavřených kolejích, co se stane, pokud nějaká fakulta obnoví kontaktní 

výuku a někdo z ubytovaných se bude chtít na uzavřenou kolej vrátit atp.). 
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Na tyto a další otázky byly odpovědi z facebookového profilu SKM opěr 

kusé a arogantní. (viz Obrazová příloha číslo 8). 

Na to se samozřejmě nabalil problém na skupinách jednotlivých kolejí, 

kdy se ubytovaní snažili zjistit co a jak tedy bude. Na skupině JLF se 

objevil takovýto příspěvek, pod kterým byla označena SKM k vysvětlení, 

bohužel do dnešního dne, tam toto vysvětlení není (byť je Michal Nguyen 

správcem této skupiny). Snažila jsem se celou situaci, i přes minimum 

informací které mám, uklidnit, ale marně. 

Vizitku, jak ubytovaní vnímají v této chvíli SKM UP vystihl komentář 

jednoho ubytovaného: „Jak můžete vydat takový blábol a ještě k tomu 

veřejně.“ (Obrazová příloha číslo 9). 

 

Matěj Cetkovský: Ono je asi částečně pochopitelné, že v této situaci bude docházet 

k mnoha zvratům takřka „ze dne na den“ a tedy že informace platná dnes 

již zítra platit nemusí. Nicméně by se tomu krásně dalo předejít, pokud 

by informace nebyly vypouštěny po částech. K tomuto buďto měla být na 

začátku krize vytvořena jednoznačná stránka jen pro koleje, kde by se 

chronologicky dávaly jednotlivé informace ke každé koleji, podávaly se 

tam třeba i různé možnosti za podmínky, že se situace bude vyvíjet tak, či 

onak. Komunikace přes sociální sítě se měla omezit pouze na odkazování 

na jednotlivá ustanovení z této stránky. Rovněž by bylo vhodné zřídit 

podkapitolu „fake news“, jak to teď bývá velmi populární. Do této 

kapitoly by se mohly vkládat kolující fámy a jednoduchým způsobem je 

vyvracet. Toto všechno by zabralo méně času, než jednotlivé komentáře 

a vypisování každému jednotlivci na sociálních sítích. Varianta dvě je 

prostě mlčet, nebýt otevřený, reportovat jen aktuální situaci. Ale prostě 

není možné, aby jednotlivci vypouštěli informace, které nejsou oficiálně 

schváleny, jen se o nich uvažuje, následně se oficiálně dementují a 

následně se publikují jako další zvažovaná varianta, nedej bože varianta 

schválená. Student má dost starostí s tím, že se mu posouvá semestr, 

zkouškové, státnice apod. Nemá mít další starosti s tím, co se bude dít 

s jeho věcmi. 
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Matěj Cetkovský: Rád bych poprosil ostatní kolegy, aby se vyjádřili k situaci na jejich 

kolejích. Jak u Vás probíhá krizová situace. Ale předpokládám, že u Vás 

se nebude dít nic závratného, protože v éteru nekolují informace o 

zavírání Vašich kolejí.  

 

Charlotte Kaňkovská: Co se Neředínu II týče, tak u nás se nic zvláštního neděje. Jen jsem 

v meziřečí zaslechla, že někteří naši ubytovaní byli odesláni na 

Generálky do karantény. 

 

Lukáš Mada: Celý Neředín se mi zdá už z podstaty jeho fungování celkem v pořádku. 

U mě na Neředínu I jsem neshledal nic zvlášť závadného. 

 

Matěj Cetkovský: Shrnul bych Neředín tím, že tento je prakticky nemožné zavřít pod 

jakýmkoliv ospravedlněním, neboť čtyři koleje jsou hlídány jen jednou 

recepcí a na kolejích je mnoho studentů z anglických studijních 

programů, kteří by tímto byli prakticky hozeni na ulici.  

 

Katarína Rybárová:  Nevím o žádných problémech, které by v této situaci postihly kolej 

Bedřicha Václavka.  

 

Dominik Bilanský: Ani na kolejích 17. listopadu nezaznamenávám žádné velké problémy. 

Nedostaly se ke mně žádné informace nebo podněty od kolegů. Vím, že 

na koleji zůstal fyzicky jen minimální počet lidí a většina si zvolila 

variantu B – nechali si na koleji věci a jeli domů. 

Andrea Kopečná:  Co se týče varianty B a situace, kdy SKM UP uvažuje o zavření některých 

kolejí, přijde mi toto dost problematické. Ti lidé si zvolili možnost v klidu 

nechat své věci na kolejích a teď je zde možnost, že by jim byly 

vystěhovány, pokud si pro ně v jistém časovém horizontu nezvládnou 

přijet. Přijde mi to jako velký zásah do soukromí, navíc – asi nikdo by 

nechtěl, aby se mu někdo cizí hrabal ve věcech.  

Natálie Říhová:  Jistě s tím souhlasím. A vůbec bych tím třeba nemyslela strach z toho, že 

by se mohlo něco ztratit nebo snad ukrást. Jde mi jen o to, že představa, 

že se mi někdo prohrabe skříní a všemi věcmi, aby je sbalil, mě absolutně 

neláká a sama bych ji volila až jako krajní řešení. 
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Dominick Ivan: Momentálně na své koleji nejsem. Odjel jsem domů na Slovensko. 

Několikrát mi však z SKM přišel e-mail o situaci na koleji. Poslední e-

mail mě však zaskočil. Týkal se plošné desinfekce Ozonem, kdy mi v této 

souvislosti bylo nabídnuto, že si mohu přijet pro své věci. Toto je pro mne, 

jako pro člověka žijícího na Slovensku i pro mé další slovenské kolegy 

v aktuální situaci nemožné. V takovém případě tedy zbyly pouze 

možnosti, kdy budu souhlasit s tím, že mi pracovníci SKM UP vyklidí 

pokoj a věci mi uskladní, nebo napíšu, že nesouhlasím s tím, aby mi 

kamkoliv přemisťovali věci a tím pádem mi budou po celý čas ponechány 

v pokoji. 

 Co se týče příspěvků na Facebooku, které se týkají koleje Generála 

Svobody, přijdou mi trochu zmatené a nekorespondující s maily, které 

SKM UP posílala. 

Matěj Cetkovský: Zdá se tedy, že ostatní koleje jako takové nejsou přímo zasaženy. Je však 

fakt, že si nejsem jist, pokud bychom se bavili o možnosti vystěhování věcí 

klientů, že toto by bylo právně odůvodnitelné z hlediska smlouvy. 

Aktuální situace výjimečného stavu však tuto situaci ještě více 

komplikuje, co se týče právní odůvodnitelnosti celé situace. 

 

Následně proběhla další diskuze nad formou komunikace s platícími klienty 

 

Matěj Cetkovský:  Toto všechno jsou skutečně důvody pro to, abychom byli všichni 

oprávněně znepokojeni s aktuální situací. Tato dojista není lehká, avšak 

kdy jindy, než v takto dramatické době by měla kvalitní komunikace být 

stěžejní. Vše je lepší než absolutní ticho nebo vypouštění polovičních a 

útržkovitých zpráv z různých zdrojů, kdy je náročné se zorientovat 

v jejich pravdivosti a podloženosti. Díky tomuto informačnímu šumu 

zákonitě vzniká panika, které tuto situaci a pro všechny náročnou dobu 

dělá ještě náročnější a nepříjemnější.  

 

Předseda Kolejní rady přečetl usnesení č. 2 a dal o něm hlasovat. 
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V souvislosti s touto nespokojeností a postupem celé situace přijímá 

Kolejní rada UP usnesení, kde požaduje, aby vedení SKM UP vyvodilo 

pádné personální důsledky v sektoru komunikace, za nezvládnutí 

komunikace během pandemie koronaviru. 

 

 

Matěj Cetkovský:  Konstatuji, že usnesení č. 2 ze dne 13. 4. 2020 bylo jednomyslně přijato. 
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3. Ukončení jednání 

Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za účast na 

konstruktivní připomínky. Zápis bude zveřejněn obvyklým způsobem. Jednání bylo 

veřejné a k přihlášení se k němu sloužil odkaz na titulní stránce KR UP. 

 
Další informace naleznete na skm.upol.cz/kr  

Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

 
Zapsal: Andrea Kopečná, Natálie Říhová, Matěj Cetkovský 

V Olomouci dne: 13. 04. 2020 
 

 

M A T Ě J  C E T K O V S K Ý ,  V . R .  
předseda Kolejní rady UP 

 

 
Poslední úprava: 20. 04. 2020 

  



 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-20/04/13-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 15 z 32 

Příloha č. 1  

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 13. 4. 2020 

Seznam přijatých usnesení 
 

 
Usnesení č. 1 

Členové Kolejní rady UP, vědomi se nezakotvení jednání konané distanční formou ve Statutu 

KR UP, s ohledem na výjimečnost situace, která znemožňuje setkání řádně dle Statutu KR UP, 

souhlasí s konáním v této formě. 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

Výsledek hlasování:    Pro: 10      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 
Usnesení č. 2 

Kolejní rada UP žádá SKM UP, aby z důvodu nezvládnuté komunikace zvláště v této krizové 

situace, vyvodila důsledné personální postihy v rámci úseku komunikace skrze nová média, 

které nebudou spočívat pouze v napomenutí. 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

Výsledek hlasování:    Pro: 10      Proti: 0     Zdržel se: 0 
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Příloha č. 2 

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 13. 04. 2020 

Snímky obrazovky komunikace SKM vůči ubytovaným klientům 

rozčleněny na související celky  

 

Obrazová příloha číslo 1. 
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Obrazová příloha číslo 2. 
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Obrazová příloha číslo 3. 

 
Obrazová příloha číslo 4. 
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Obrazová příloha číslo 5. 
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Obrazová příloha číslo 6. 
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Obrazová příloha číslo 7. 
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Obrazová příloha číslo 8. 
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Obrazová příloha číslo 9. 
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