
 

Zápis z 82. zasedání AS FUD ze dne 27. 6. 2017 

Přítomní:   viz prezenční listina,  

Omluveni:  Vojtěch Pinc, Aleš Loziak 

Hosté: děkan fakulty doc. MgA. Pavel Mrkus 

Program zasedání:  

K projednání a schválení: 

Výroční zpráva o činnosti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem 

Výroční zpráva o hospodaření FUD UJEP v Ústí nad Labem 

Předseda přivítal přítomné. Konstatoval, že AS FUD je usnášeníschopný, poté předal slovo 

hostu AS FUD panu děkanovi doc. Pavlu Mrkusovi, který představil ve svém expozé obě 

zprávy.  

Následně probíhala diskuze.  

Poznámka k digitalizaci fotografií z ateliérů do společné databáze. Je to stále problém. Mohli 

by to zabezpečovat asistenti v ateliérech a posílat do centrální databáze, ale je to technicky 

velmi komplikované.  

Další poznámka byla ke grafické podobě výroční zprávy. Je stále stejná. 

P. F. Zatím nebyla poptávka na vytvoření šablony, která by ostatně byla komplikovaná. Je 

lepší to řešit rok od roku.  

P. F. Dotaz na fakultní web. Není stále ještě hotový a některé věci jsou nefunkční. Nefunguje 

rezervační systém (to je technický problém, který nebylo možné zatím vyřešit) 

Chybí některé dokumenty (také některé zápisy ze senátu). 

Poté se diskuze stočila na průběh letních klauzur.  

K. T. Letní klauzury byly špatně zorganizovány, jsou ve stínu těch zimních, ale i výstav BP a 

DP. Stává se, že studenti nejsou v ateliérech.  

P. F. Nápad, aby letní klauzury byly spojeny ještě s nějakou akcí, např. nějakým festivalem. 



J. P. Návrh, zda by tak jako existuje zimní sklizeň, mohla fungovat i letní sklizeň  

D. B.  V řadě ateliérů jsou zavřené dveře, otázka, kdo má na starost právě fungování během 

klauzur.  

Další z nápadů byl, aby klauzury mohly pokračovat např. nějakou sobotní párty 

R. J. Připomínka, že na bázi dobrovolnosti to moc nefunguje( otázka vyčlenění peněz na 

hlídání) 

Návrh na vyčlenění peněz na konkrétní tým lidí, kteří by se o klauzury postarali jako o celek.  

Zde bylo sděleno panem děkanem, že zimní klauzury a výstava BP DP stojí celkem hodně 

peněz.  

P. F. Letní klauzury by mohly být méně nákladné a propagace spíše v digitální podobě. 

J. P. Letní sklizeň by mohla zahrnovat jak letní klauzury tak výstavu BP a DP.  

 

Různé: Do tohoto zápisu je zahrnuto hlasování per rollam o dodatečných formálních 

změnách Jednacího a volebního řádu schváleného na 80. zasedání AS FUD 12. 4. 2017. 

Změny vzešly z připomínek paní prorektorky pro studium Dr. Chvátalové. Změny byly 

schváleny.  

Jakub Konůpka přerušil studium a Elena Pecenová ukončila svá studia na FUD. Přestávají 

být tudíž členy AS FUD a na jejich místa budou kooptováni náhradnice  

Kateřina Šichanová a Marcela Šilhanová 

 

Hlasování:  

AS FUD hlasoval o Výroční zprávě o činnosti FUD UJEP a  Výroční zprávě o hospodaření 

takto:  

Pro: 7, zdržel se 0, proti 0,  

Zprávy byly schváleny AS FUD 

 

 



Přílohy:  

Výroční zpráva o činnosti FUD UJEP v Ústí nad Labem, Výroční zpráva o hospodaření FUD 

UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: Tomáš Pavlíček 

 

 

	


