
 
 

Zápis č. 01/2022 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

 
Místo: Skype https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7 
Datum a čas: 19. 1. 2022, 15:00 h 
 

1. doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D  
2. Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
3. Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D 
4. Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  
5. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
6. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D. 

7. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D 
8. Bc. Lukáš Bárta 
9. Tomáš Jarý  
10. Denis Schmidt 
11. Martin Sluka  
12. Bc. Šárka Studecká  

 
Omluveni:  -- 
Neomluveni:   Bc. Tomáš Visinger 
Hosté:  doc. L. Zilcher 
 
Program: 
 

1. Zpráva o činnosti AS v roce 2021 
2. Stav rekonstrukce budovy kateder 
3. Různé 

 
Schválení programu zasedání  
hlasování:  12 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. 13/2021 z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty 
UJEP, konaného dne 15. 12. 2021,   

 a zápis z hlasování per rollam ze dne 27. 12. 2021 
hlasování:  12 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. Zpráva o činnosti AS v roce 2021 
 
Usnesení 1: 

Akademický senát PF UJEP projednal a schvaluje Zprávu o činnosti AS v roce 2021 v 
předloženém znění.  

 
 
hlasování:  12 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 



 
___________________________________________ 
 
 
2. Stav rekonstrukce budovy kateder 
info doc. Zilcher 

 kolaudace proběhne do konce ledna 2022, dokumentace je kompletní 
 výuka bude v LS nasazována do 1. a 2. patra CN 
 do zahájení druhé fáze prací nebude budova CN staveništěm – členové dislokovaných kateder 

si můžou vyzvedávat věci tam uložené 
 během roku 2022 se bude konat výběrové řízení na dodavatele 2. fáze rekonstrukce 

 
___________________________________________ 
 
 
3. Různé: osud 50baru 

 
diskuse: 

- na CM chybí možnost koupit si nápoje 
- lze pořídit automat na nápoje? parametry, finance 
- komunikace s SKM? dálkaři, soboty – nabídka v kampusu 
- doc. Zilcher: nový nájemce 50baru by měl být až po dokončení celé budovy. Lze však 

znovu projednat s rektorátem a žádat o změnu přístupu 
- není žádoucí, aby budova 50bar nevyužitá chátrala (povinnost dobrého hospodáře) 
- ideálním nájemcem by byl podnikatel, který má více provozoven 
- po otevření CN v LS21/22 se obrat výrazně zvýší 
 
Shrnutí: 

Akademický senát PF UJEP doporučuje vedení fakulty, aby neodkládalo zajištění 
stálého nájemce 50baru na dobu po definitivním dokončení rekonstrukce budovy kateder.  
V zastoupení studentů zejména dálkového studia AS PF doporučuje zajistit minimálně 
možnost nákupu nápojů (např. v podobě automatu), Za automat by neměly být pronajímateli 
odváděny žádné poplatky. 
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 16. 2. 2021 v 15:00 h online na 
platformě Skype na adrese https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7  
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká     Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
19. 1. 2022   předsedkyně AS PF UJEP 
 
 


