
Program studentské rubriky – zasedání AS PřF UP 6.3.2019 
1. Funkční WiFi v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP 

a. AS PřF UP přijal dne 16. 5. 2018 Usnesení AS PřF UP č. 4-8/2018. 

■ “Akademický senát žádá vedení PřF o zajištění spolehlivého bezdrátového připojení k           
internetu v prostorách fakulty.” 

b. Studentská komora AS PřF UP žádá vedení o shrnutí aktuálního postupu realizace. 

2. Pevné síťové přípojky ve studovně v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP 

a. Na základě diskuze na jednom z minulých zasedání AS PřF UP byly Správou budov PřF UP                
ve studovně v minulých měsících instalovány kabely pro pevné připojení k Internetu. 

b. Dle sledování SK AS PřF UP jsou tyto běžně využívány studenty a částečně se tak eliminuje                
problém s připojením k Internetu alespoň ve studovně. SK AS PřF UP tento krok vítá a děkuje                 
tímto Správě budov za rychlou realizaci. 

c. Studentská komora žádá vedení, příp. Správu budov o vyhodnocení/statistiky využití (v jaké            
míře jsou využívány - pokud nějaké takové statistiky existují), případné nastalé problémy            
(ukradené/zničené kabely apod.) a shrnutí případných plánů na rozšíření (pokud je to            
technicky možné - aktuálně jsou kabely jen na několika místech). 

3. Setkávání doktorandů 

a. Zástupci SK AS PřF UP byli osloveni doc. Tarkowskim, který by rád zjistil zájem akademické               
obce o projekt Jiné světy. Jedná se o návrh, jak umožnit neformální setkávání doktorandů ve               
spolupráci s Pevností poznání.  

b. Příloha - průvodní dopis  

4. Sušáky 

a. Správou budov PřF UP byla v minulých měsících připravena investiční akce zahrnující            
výměnu „nepoužitelných“ sušáků na ruce na toaletách v hlavní budově PřF UP. Jaký je postoj               
vedení fakulty k tomuto záměru? 

b. SK AS PřF žádá vyjádření vedení k tomuto bodu. 

c. Návrh usnesení: AS PřF UP považuje výměnu sušáků na toaletách za důležitou a žádá              
vedení o realizaci úprav. 

  



5. Plánované studentské zázemí v areálu v Holici (el. zásuvky, skříňky...) 

a. Od studentů se k nám dostávají dotazy, zda je v rámci rekonstrukcí areálu v Holici plánováno                
vytvoření nějakého “zázemí” pro studenty - např. nábytek na chodbách, zásuvky pro nabíjení             
počítačů, skříňky pro uschování věcí, příp. mikrovlnka + rychlovarná konvice…  

b. V tomto ohledu jsou aktuálně studenti, kteří mají výuku v areálu v Holici, znevýhodněni oproti               
studentům na hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP. 

c. SK AS PřF UP žádá vedení o shrnutí plánů ohledně vytvoření studentského zázemí. 

6. Evaluace 

a. Na celouniverzitní úrovni byl zaveden nový moderní systém evaluací vytvořený Centrem           
výpočetní techniky UP, do kterého se PřF UP nezapojila - do projektu se zapojily pouze               
CMTF, FF, FTK a FZV. 

b. Článek v Žurnálu UP: “Studenti, zapojte se do nového systému evaluace: hodnocení má             
smysl!” 

c. SK AS PřF UP žádá vedení o sdělení důvodu nezapojení se a dalších plánů souvisejících s                
evaluací výuky. 

7. Skříňky na hlavní budově PřF UP 

a. U skříněk v hlavní budově PřF bylo před změnou vedení plánováno prodloužení zápůjční doby              
skříněk pro studenty. Studenti, kteří mají např. výuku v laboratořích, by uvítali možnost             
uschování plášťů apod. 

b. V minulosti byly takto skříňky využívány (ačkoliv to nebylo ukotveno v žádném z předpisů) -               
problém spočíval pouze v absenci evidence držitelů klíčů. 

c. SK AS PřF UP žádá vedení o sdělení aktuálního stavu a plánů. 

d. Návrh usnesení: AS PřF UP doporučuje vedení prodloužení výpůjční doby skříněk na            
jeden (měsíc/semestr), ovšem s vyhrazením části skříněk pro krátkodobé použití. 

8. Parkování + doprava studentů do areálu v Holici 

a. Na SK AS PřF se obrací studenti s dotazem na plánované řešení problémů s parkováním.               
Jedná se především o studenty, kteří mají část výuky v areálu PřF UP v Holici a jízda autem a                   
parkování v areálu Envelopy je jedinou možností, jak stíhat přesuny mezi areály. 

b. Problém je zčásti způsoben i velice špatnou dopravní obslužností mezi areály Envelopa a             
Holice - nevyhovující odjezdy spojů, přeplněná vozidla... 

c. AS PřF UP žádá vedení o vyjádření k tomuto bodu a prověření možností řešení. 

d. Návrh usnesení: AS PřF UP žádá vedení o co nejrychlejší vyřešení nastalé problémové             
situace s parkováním studentů v areálu “Envelopa”. 

 

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/studenti-zapojte-se-do-noveho-systemu-evaluace-hodnoceni-ma-smysl/
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/studenti-zapojte-se-do-noveho-systemu-evaluace-hodnoceni-ma-smysl/

