
Zápis z 86. zasedání AS FUD ze dne 16. 5. 2018 

Přítomní:  viz prezenční listina,  

Omluveni: Jan Prošek, Vojtěch Pinc, Kateřina Šichanová 

Host: doc. MgA. Pavel Mrkus 

Program:  

Statut Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Plán realizace Strategického záměru Fakulty umění a designu UniverzityJana  
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Návrh rozpočtu FUD na rok 2018 

Předseda představil program a konstatoval usnášení schopnost senátu.  

Návrh rozpočtu FUD na rok 2018 

Slovo dostal děkan fakulty doc. MgA. Pavel Mrkus, který představil návrh rozpočtu 
FUD na rok 2018.  

D.B - dotaz na množství peněz, které jdou na ateliér. Jaký je klíč. Odpověď byl, že 
jde o množství studentů, kteří v ateliéru studují.  

A.L. – otázka dalších peněz na exponované ateliéry. Např. ateliér  Photography má 
málo peněz ale stará se i o studenty  z programu  Erasmus.  

K.T. – návrh na rozdělení peněz získaných mimo běžné finance ateliérům, něco jako 
vnitřní systém RUV. Odpověď byla, že by to bylo velmi složité a těch peněz 
získaných odjinud není tolik.  

M. K. – hodnocení RUV je systém určený především pro ministerstvo  

Děkan – zmínil komplexnost a náročnost celého financování. Jako příklad byl také 
uveden komplex v Dubí. 

P.F. – zmínil ve vztahu k ateliéru Keramiky dílenského, který spíše k dispozici 
sklářům. Nicméně systémově je dílenský pro celou katedru. 

Závěr debaty – potřeba otevření diskuze o financování ateliérů 

Následně ještě děkan fakulty představil peníze získané z grantové činnosti. 

D.B. – vznesl dotaz jak je to s financováním pedagogů při jejich výstavách v různých 
institucích 



Následovalo několik vysvětlujících odpovědí. Shrnuto tyto aktivity jsou podporovány, 
protože generují peníze z RUV a jsou také naší uměleckou činností, která je také 
jedním z hodnotících faktorů fakulty. 

Plán realizace Strategického záměru Fakulty umění a designu UniverzityJana  
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Děkan fakulty opět v krátkém expozé představil tento plán.  

D.B. návrh na zkvalitnění písemných materiálů viz bod plánu 5.4. 

A.L – problémy i s gramatikou nebo spíše zalamováním, které nerespektuje český 
jazyk 

 Děkan souhlasí – snaha celkově špatný dojem nějak napravit ale upozornil na to, že 
musíme jako fakulta dodržovat  grafický systém Univerzity.  

P.F. – máme špatný grafický vizuální styl (univerzitní) takže vytváříme v jistém 
smyslu hybridní styl, který jde mimo ten univerzitní, což také může vysílat určitou 
vizuální zprávu.  

Celkově je ale vizuální styl problém.  

Hlasování: 

AS FUD  hlasoval o schválení těchto dokumentů takto: 

Statut Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Plán realizace Strategického záměru Fakulty umění a designu UniverzityJana  
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh rozpočtu FUD na rok 2018 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Zapsal: Tomáš Pavlíček 

 

 

 

 

 



Přílohy:  

Statut Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Plán realizace Strategického záměru Fakulty umění a designu UniverzityJana  
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Návrh rozpočtu FUD na rok 2018 

 


