
 
Zápis č. 10/2021 

z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP 
 
Místo: CS227 
Datum a čas: 20. 10. 2021, 15:00 h 
 
Přítomni:   

1. Bc. Lukáš Bárta 
2. Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
3. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
4. Martin Sluka 
5. Bc. Šárka Studecká  
6. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

 
Omluveni:   

1. doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.  
2. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
3. Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.  
4. Tomáš Jarý  
5. Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  

 
Neomluveni:    

1. Bc. Kristýna Janků 
2. Bc. Tomáš Visinger 

 
Hosté:  
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 
 
Program: 
 

1. Mimořádný výdaj z FRIM – 85.000Kč 
2. Stav rekonstrukce budovy kateder 
3. Otázka využívání výukových prostor – auly v kampusu – doplnění 
4. 50bar – aktuální situace 
5. Různé 

 
 
Senát není usnášeníschopný. Proběhla diskuse týkající se bodů naplánovaných k projednání. 
_____________________________________________ 
 

1. Mimořádný výdaj z FRIM – 85.000Kč 
 
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 AS PF UJEP 
žádost o mimořádný výdaj z FRIM ve výši 85.000 Kč, určený na nákup a instalaci věšákových stěn do 
druhého patra budovy kateder. 
 
 



 
komentář: doc Zilcher v zastoupení dr. Bertla  

₋ v projektu věšáky uvedeny byly, v realizačních podkladech už nikoli – zřejmě jednorázové 
nedopatření, chyba projektanta a kontroly 

₋ místnosti bez věšáků nelze zkolaudovat  
₋ 2. podlaží bude od příštího semestru zprovozněno, je nutno mít kolaudaci 
₋ vyčíslený náklad je za 20 věšákových stěn v 7 místnostech druhého patra včetně montáže 
₋ obdobně bude nutno investovat i do dalších podlaží  

 
vyjádření vedoucího Ekonomické komise (viz příloha 1- součást tohoto dokumentu ) 
 
hlasování proběhne v příštím týdnu per rollam. 
___________________________________________ 
 

2. Stav rekonstrukce budovy kateder 
 

informace doc. Zilcher 
₋ Hotové je 2. patro, včetně zařízení (stoly pro osoby s postižením)  
₋ instaluje se software 
₋ Potřeba zapojit elektřinu do kateder s PC – dokončení z vlastních zdrojů  

 
AS žádá o pracovní harmonogram dokončení první fáze a předběžný harmonogram plánování 
+ realizace druhé fáze rekonstrukce budovy kateder. 
___________________________________________ 
 
3. Otázka využívání výukových prostor – auly v campusu - doplnění 
 
Mgr. Černý: 
Po dohodě s ostatními fakultami bude výuka Pedagogické fakulty primárně rozvrhována do 
Zelené auly.  
Problém rozvrhu nejsou ani tak rezistentní kolize, ale časoprostorové požadavky vyučujících. 
V příštích semestrech dojde k úpravě jejich nastavení, prvořadá je kvalita výuky a zájem 
studentů. 
___________________________________________ 
 
4. 50bar – aktuální situace: 
jedná se externím nájemcem, další informace po uzavření smlouvy. 

 
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 24. 11. 2021 v 15:00 h. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká     Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
20. 10. 2021   předsedkyně AS PF UJEP 
 
 
  



 
Příloha 1 
 
10. října 2021 
 
Stanovisko předsedy EK AS PF UJEP k požadavku výdaje z FRIMu PF 
 
Dne 29. 9. byla AS PF UJEP předložena žádost o schválení mimořádného výdaje z FRIMu PF 
ve výši 85 000 Kč (vč. DPH) za účelem nákupu a instalace 20 ks věšáků v rekonstruovaných 
prostorách budovy kateder. Vzhledem k tomu, že zařízení je požadováno jako nezbytná 
podmínka kolaudace, je zajištění tohoto zařízení nutné. Z diskuse s dr. Bertlem, Ph.D. 
vyplývá, že věšáky nebyly původní součástí projektu (?) a jejich instalace tak musí být 
zajištěna ze zdrojů PF UJEP. Stran relativně vysokých nákladů (jeden věšák více než 4 000 
Kč) bylo sděleno, že se jedná o vybrané věšákové stěny a v ceně je rovněž instalace 
dodavatelem. Ačkoli doporučuji výdaj schválit, soudím, že cesty k úspoře bylo možné hledat 
již na straně vypracování projektu (náklady v rámci projektových zdrojů). Cestu instalování 
stěn vlastními silami lze považovat za problematickou z důvodu možného poškození 
věšákových stěn nebo rekonstruovaného zařízení (souhlas). Pokud se potvrdí, že výdaj je 
možné zahrnout jako spolupodílnictví v rámci projektů, doporučuji výdaj schválit. 
 
Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. 
Předseda EK AS PF UJEP 


