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Zápis ze zasedání AS PřF OU 11. 1. 2016

Prezenční listina

Přítomni: Červeň, Lenart, Mucha, Nezval, Smolka, Škarpich, Václavíková, Vajgl, Žáček
J., Žáček M., Živný, Horáček, Kočí, Fric, Pyszko, Stupka, Hradecký (host), Mantič (host)

Nepřítomni: Schenk

Omluveni: Koníček, Mácha, Rumpel, Žihala

Přítomných studentů: 5

Přítomných akademiků: 11

Program:

1. Procesu udělování Ceny rektora na základě podnětu senátorů

2. Diskuze ke směrnici zakazující vstup psů do budov PřF (na základě podnětu
senátorů)

3. Informace o rekonstrukci budovy A

4. Výsledky ankety ohledně případného vybudování unisex toalet během rekon-
strukce budovy A

5. Různé

Průběh jednání:

1. Václavíková přivítala senátory a popřála všem pohodový rok 2016.

Poté otevřela diskusi k podnětu na nesrovnalosti v udělení ceny rektora a tlu-
močila reakci vedení PřF OU i vedení OU (ze zasedání Akademického senátu
OU, 14. 12. 2015). K podnětu se rovněž vyjadřil děkan Hradecký. Informoval,
že on odeslal návrh na ocenění 4 studentů. Na základě žádosti z rektorátu byli
vybráni 3 studenti podle kritérií, kteří nejlépe splňovali podmínky uvedené ve
směrnici. Také podotknul, že na cenu jsou studenti pouze nominováni, nominace
neznamená nárok na to, aby student cenu dostal.

Proběhla diskuze o vyrovnanosti udělených cen, zástupci katedry informatiky
podotkli, že bylo oceněno více studentů za sociální práci a zároveň nebylo dosta-
tečně komentováno, za co byli studenti oceněni.

2. Václavíková otevřela diskusi k umožnění vstupu zvířat do budov PřF na základě
podnětu senátorů (zákaz vstupu zvířat do budov PřF v současné době řeší směr-
nice děkanky 2/2013) Zároveň přečetla stanovisko Přemysla Máchy, který se ze
zasedání omluvil a požádal, aby bylo tlumočeno, že vstup zvířat do budov ka-
tegoricky odmítá, jednak proto, že z principu do budov nepatří a také proto, že

1



Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě ˙ 30. dubna 22

701 03 Ostrava ˙ Česká republika ˙ telefon +420 597 092 100

fax +420 596 120 478 ˙ www.osu.cz

AKADEMICKÝ SENÁT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

mnoho lidí trpí alergiemi na srst zvířat a pohyb zvířat v budovách je zdravotně
omezuje.

Děkan podotkl, že zvířata mohou pro některé studenty/zaměstnance představo-
vat komplikaci, např. v případě fobie či alergie.

K tématu proběhla diskuze. Zaznívaly názory o ohleduplnosti, alergiích atd.

Předsedkyně Václavíkova vyzvala senátora Horáčka, aby vysvětlil, co ho vedlo
k vyvolání této diskuze. Odpověď byla, že by pracovníci mohli zůstávat v práci
déle a nebyli by nuceni „odbíhat“ kvůli venčení psů a navrhnul možnost výji-
mek pro zaměstnance. Děkan zdůraznil, že stanovování rozdílů v pravomocech
ohledně možnosti vodění zvířat by vneslo mezi studenty a akademiky další roz-
díly, což by vedlo ke zhoršení vztahů. Informoval senátory, že by ani po případném
návrhu z řady senátorů směrnici neměnil s ohledem na pracovně-právní vztahy.

3. Václavíková vyzvala děkana, aby představil návrh na rekonstrukci budovy A.

Děkan představil návrh na rekonstrukci budovy A, která by zatraktivnila prostředí
v budovách na ulici 30. dubna. Byla oslovena architektonická společnost, která má
zkušenosti s rekonstrukcemi budov pro akademické účely. Za cca 130 tis. korun
byla provedena studie proveditelnosti, ze které vyplynulo:

• řešit koncepčně parkování v okolí budovy
• řešit využití dvora, např. s instalací čidel a sledování parametrů tedy vy-

tvoření jakési otevřené laboratoře v konceptu „inteligentního domu“

Rekonstrukce budovy by znamenala dočasné vysídlení pracoviště po dobu re-
konstrukce. Děkan podotknul, že financování rekonstrukce by bylo z prostředků
MŠMT, které probíhá v programových obdobích, která by ale nepokryla celou re-
konstrukci. Pro zařazení do nejbližšího programového období by bylo nutné mít
připravenu veškerou dokumentaci do konce roku 2016. Finanční rozvaha návrhu
je cca 200mil korun (v maximální verzi).

Vajgl vznesl dotaz na dobu rekonstrukce – děkan v kontextu rekonstrukce budovy
na Českobratrské odhaduje cca rok a několik měsíců. Po dobu rekonstrukce by
pracoviště byla pravděpodobně přesunuta na budovu Mlýnská.

Předsedkyně Václavíková přečetla emailový podnět od Přemysla Máchy, ve kte-
rém upozorňuje na nedostatečnou funkčnost přístupové rampy do budovy L
v zimních měsících. Děkan uvedl, že úpravy, které byly provedeny, nevedly ke
zlepšení stavu, a že v rámci nejbližších investic budou provedeny další úpravy.

4. Václavíková vyzvala Horáčka, aby komentoval vývoj v oblasti jeho podnětu tý-
kající se unisex toalet. Horáček obeznámil senátory s výsledky průzkumu mezi
studenty a zaměstannci: 55 bylo pro, 43 bylo proti, 35 to bylo jedno.

Horáček byl ještě jednou vyzván, aby vysvětlil význam svého návrhu. Ideová
rovina směřuje k nivelizaci rozdílu mezi pohlavími. Praktická rovina bere v potaz
pohodlí, všechny unisex toalety musí mít samostatnou konstrukci.
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Z diskuze vyplynulo, že prostředky, o které by se navýšila rekonstrukce, v případě
instalace unisex toalet, by mohly být využity smysluplněji. Lenart konstatoval, že
rozdíly mezi pohlavími jsou dobrá věc a neměly by být stírány.

Horáček podal návrh na hlasování: „Senát navrhuje, aby při plánované rekon-
strukci budovy A byly zřízeny i unisex toalety“ a Václavíková nechala hlasovat.

Výsledek hlasování 5 pro, 10 proti, 1 se zdržel

5. Různé:

• Václavíková informovala, že z rozpočtu senátu byly pořízeny koše na třízený
odpad a opět vyzvala studenty, aby navrhli osvětu. Proběhla diskuze.

• Václavíková vyzvala senátory, aby uvažovali o výši prostředků pro senát
alokovaných a jejich využití v kontextu blížícího se schvalování rozpočtu na
další rok.

• Děkan požádal, aby na příštím zasedání senátu mohl představit rozbor sil-
ných a slabých stran fakulty.

• Děkan vyzval členy ekonomické komise, aby byli aktivní při tvorbě rozpočtu
a zprávy o hospodaření z loňského roku.

• Lenart se zeptal děkana, jestli se chystá nějaká změna v přerozdělování peněz
za RIV body. Děkan informoval, že právě probíhá jednání o tom, že by celé
institucionální financování bylo v režii kateder.

• Byl vznesen dotaz na změny ve výši mzdových tarifů. Děkan informoval,
že od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový mzdový předpis, zvyšující tarifní
platy.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 8. února 2016 od 14:00 v zasedací
místnosti KFG, Chittusiho ul.

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF

Verifikovala: Zuzana Václavíková, předseda AS PřF
Ostrava, 19. ledna 2016
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