
 
 

Zápis č. 5/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 21. dubna 2021 
 
Místo: Skype na adrese https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7  
Datum a čas: 21. 4. 2021, 15:00 h 
 
Přítomni:  

1. Bc. Lukáš Bárta 
2. doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.  
3. Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
4. Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D. 
5. Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  
6. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
7. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
8. Martin Sluka  
9. Bc. Šárka Studecká  

10. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
11. Bc. Tomáš Visinger (omluvený pozdní příchod 15:37) 

 
Omluveni: 

1. Bc. Kristýna Janků 
2. Tomáš Jarý 

 
Neomluveni:    --- 
 
Hosté:  
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
Program: 
 

1. Žádost o schválení výdaje z FRIMu ve výši 6.140,75 Kč 
2. Žádost o schválení výdaje z FRIMu ve výši 150.000 Kč 
3. Přestavba budovy kateder – zpráva o situaci 
4. Rozpočet PF UJEP na rok 2021 
5. Různé 

 
Vzhledem k online formě zasedání bude hlasování realizováno přímým dotazem – každý z 
přítomných senátorů na vyzvání jednoznačně vyjádří svůj postoj odpovědí “hlasuji pro –
hlasuji proti – zdržuji se hlasování”.  
 
Schválení programu zasedání a postupu při hlasování 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 



 
0. Autorizování zápisů z předchozích zasedání a hlasování per rollam + kontrola plnění 
usnesení AS PF UJEP 
 
Usnesení 0: 
AS PF UJEP schvaluje Zápis č. 4/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 
konaného dne 17. března 2021  
 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
Kontrola usnesení AS PF UJEP 
Z minulých usnesení AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 
_____________________________________________ 
 
 
1. Žádost o schválení výdaje z FRIMu ve výši 6.140,75 Kč 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF UJEP ke schválení 
návrh výdaje z FRIMu ve výši 6.140,75 Kč. 
 
Komentář a zdůvodnění  přednesl PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
USNESENÍ 1 
AS PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje výdaj z FRIM ve výši 6.140,75 Kč. 
 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
___________________________________________ 
 
2. Žádost o schválení výdaje z FRIMu ve výši 150.000 Kč 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF UJEP ke schválení 
návrh výdaje z FRIMu ve výši 150.000 Kč. 
 
Komentář a zdůvodnění  přednesl PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
Výdaj pokrývá původně neplánované ozvučení 16 učeben v rekonstruované budově CN 9 (stavební přípravy, 
montáž - kabeláž, studiové aktivní rep, 4,5", 2x25W). Částka je předběžná, vychází z rozpočtu zakázky. 
 
USNESENÍ 2 
AS PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje předběžný výdaj z FRIM ve výši 
150.000 Kč. 
 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
___________________________________________ 
  



 
 
3. Přestavba budovy kateder – zpráva o situaci 
 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. shrnul poslední vývoj rekonstrukce: 
 

1. ukončení rekonstrukce s největší pravděpodobností před začátkem letních prázdnin 
2. vícenáklady související se změnou dispozic učeben (bourání příček):  

a. sjednoceni vizuálu těles topeni 
b. výměna parapetů v probouraných místnostech 

3. terasa v 2. podlaží – postavena s nenášlapným povrchem + nízké zábradlí – snaha o její zpřístupnění 
vyžaduje stavební úpravy (novy sklon, odvod vody, paženi); vzniklé vícenáklady jsou v tolerančním 
pásmu, může pokrýt MŠMT z rozpočtové rezervy projektu 

4. po ukončení první fáze rekonstrukce budou zprovozněny 4 učebny, zbytek bude čekat na druhou fázi; 
dislokované katedry zůstanou na Králově výšině až do dokončení druhé fáze rekonstrukce  

 
___________________________________________ 
 
4. Rozpočet PF UJEP na rok 2021 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF UJEP ke schválení 
návrh Rozpočtu PF UJEP na rok 2020.  
Schvalování návrhu je na návrh děkana odloženo na dobu po projednání a schválení rozpočtu UJEP 
Akademickým senátem UJEP. 
 
Komentář děkana PF UJEP: 

 dochází ke změně metodiky rozpočítávání finančních prostředků UJEP (koeficienty A počet studentů, K 
kvalita a výzkum) – v budoucnu se částka pro PF může snižovat 

 dotace MŠMT pro pedagogické fakulty není do budoucna zaručena 
 
Komentář Dr. Bertla k jednotlivým tabulkám a položkám v předloženém návrhu, diskuse, možné úpravy. 
 
___________________________________________ 
 
5. Různé 

5.1. Otázka úpravy zatravněných ploch:  
pravidelně kosit je nutno (pyly), nicméně vzhledem k ochraně životního prostředí by bylo vhodnější 
kosit méně často a výš, aby byla zachována schopnost zelené plochy zadržovat vodu a ochlazovat okolí. 

 
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 19. 5. 2021 v 15:00 h. Místo a forma 
budou oznámeny dle aktuální epidemiologické situace. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká     Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
21. 4. 2021   předsedkyně AS PF UJEP 


