
Návrh na změnu systému přidělování míst  
na kolejích MU 

 Brno, březen 2001 
 Základní myšlenka 

Jak vyplynulo z mnohých jednání Studentské komory AS MU s lidmi, kteří mají 
blízko k problematice kritérií pro přidělování ubytování na kolejích a k jejich reálnému nasazení, problémy se zejména odvíjejí od toho, že celou agendu vyřizuje centrální úřad – 
SKM – a platí jednotná pravidla pro všechny fakulty. Pravděpodobně z toho důvodu, že každá fakulta má na kritéria jiný náhled, a samozřejmě, kdo jiný než fakulta sama zná nejlépe svá 
specifika. Nabízí se tedy řešení v podobě (opětné) decentralizace a vložení některých úkonů na bedra fakult. 

Tento materiál předkládá Studentská komora AS MU jako podklad pro širší diskusi. 
 

Nejdůležitější otázky 
Toto řešení ovšem skrývá několik problémů, některé z nich viditelné i na první pohled. Zkusme se na ně zaměřit a vyřešit je. Jsou to (bez nároku na úplnost, další je na úvaze laska-

vého čtenáře a následné diskusi): 
1) Kolik míst by měla každá fakulta z celouniverzitního fondu získat? 
2) Na kterých kolejích by se tato místa měla nacházet? 
3) Jak přistupovat k žádostem studentů, kteří studují na více fakultách současně? 
4) Jak efektivně obsadit místa, která se uvolní v průběhu roku? 
5) Naší fakultě univerzitní kritéria vyhovují, proč bychom si měli přidělávat práci? 
6) Vnímáme trend sjednocení do rámce univerzity. Neodporuje mu tato decentralizace? 

 
Řešení uvedených problémů 
 Věříme, že uvedená řešení jsou jen jednou z možností, proto uvítáme, pokud alespoň rozpoutají diskusi, která by mohla vést k nalezení jiných, lepších. Co se týče technického 
zabezpečení, které je v některých bodech nutné a případně odkazované, předpokládáme, že z důvodu integrity se všemi existujícími návaznými systémy by měly být potřebné aplikace 
realizované v Informačním systému MU; neshledáváme v tom ani žádný (technický) problém. 

Ad 1)  Stále budou existovat dohodnutá celouniverzitní kritéria, dle kterých budou posuzo-
vány všechny podané žádosti; na jejich základě se ale jen určí počet studentů jednotlivých fakult, jejichž žádosti se v pořadníku umístily v rámci limitu daného 
celkovou kapacitou všech kolejí (po odečtení rezerv). Tím se z hlediska univerzity (proto jsou použita celouniverzitní kritéria) rozdělí koleje mezi studenty jako 
doposud – výstupem však budou jen počty míst přidělených fakultám. 

Ad 2)  Tento problém se dá elegantně vyřešit automaticky pomocí systému. Žadatel o kolej 
si vybere více variant, seřazených podle jeho priorit. Systém pak prochází pořadník žádostí a přiděluje fakultám místa na kolejích podle voleb dotyčných studentů. 



Jakmile je některá kolej obsazena, přidělí se další v seznamu priorit. V případě, že 
seznam žadatele již žádnou variantu neobsahuje, může systém místo nechat nespecifikované a obsadit je až po skončení procházení ze zbylých míst. Na základě 
přidělených míst sestaví fakulty své pořadníky a zadají je v potřebném formátu do systému, který může místa na kolejích vyměnit, najde-li vhodné opačné požadavky 
napříč fakultami. (Příklad: student A má jako první volbu uvedenou kolej Kounicova, jako druhou kolej Vinařská; dostal kolej Vinařská. Student B má naopak 
na prvním místě zadanou kolej Vinařská a na druhém kolej Kounicova; dostal kolej Kounicova. Výsledkem bude student A ubytovaný na koleji Kounicova a student B 
ubytovaný na koleji Vinařská.) 

Ad 3)  Každé studium má svou domovskou fakultu. Student může požádat o kolej nejvýše 
v jednom ze svých studií (typicky v tom, ve kterém je to pro něj nejvýhodnější). 

Ad 4)  Místa uvolněná v průběhu roku již nebudou spadat pod pravomoci a zodpovědnosti 
fakult – stejným způsobem jako teď o nich bude rozhodovat SKM. 

Ad 5)  Pokud bude fakulta mít odlišná kritéria, jedinou zátěží, kterou to pro ni bude 
znamenat, je tato kritéria zadat do systému. Vše ostatní spočítá systém sám. Pokud ale jiná kritéria mít nechce, bude pro ni změna systému transparentní díky 
implicitním fakultním kritériím, která budou stejná jako univerzitní. 

Ad 6)  Návrh neodporuje sjednocování organizace univerzity – ani v případě vytvoření 
celouniverzitního studijního oddělení by nevznikly administrativní těžkosti. Zadávání žádostí i počítání pořadníku bude provádět systém. Kritéria fakult bude 
sestavovat (a do systému zadávat) odpovědný orgán fakulty (akademický senát, kolejní komise). Případné materiály, například pro potvrzení přídavků, bude možné 
dodat na univerzitní studijní oddělení. Co se týče samotné myšlenky sjednocování – zastáváme názor, že ne vše se dá sjednotit, pro svá specifika. 
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