Zápis z 36. zasedání AS FUUD dne 28.2. 2007
Přítomni: T. Pavlíček, S. Klimeš, M. Vojtěchovský, I. Bílek, A.Vartecká, M. Kolář, J.
Kirchner, M. Vavrušková, J. Přibylský, A. Marešová
Nepřítomni: M. Michlová
Host senátu: Děkan Fuud Mgr. Michal Koleček,Ph.D.
Program zasedání: viz příloha 1
1) Děkan Michal Koleček představil v krátkém expozé svůj návrh kandidátů na
proděkany. Proděkan pro studium - Mgr. Michaela Thelenová, proděkan pro
informatizaci a rozvoj - Doc. ak. mal. Vladimír Švec, proděkan pro vědu a zahraniční
vztahy - PhDr. Jaroslav Polanecký,Ph.D. ( žádost viz příloha č. 2) Akademický senát
vzal jeho volbu kandidátů na vědomí bez výhrad.
2) Aktualizace dlouhodobého záměru Fuud. Proběhla debata o aktualizaci
dlouhodobého záměru. Zásadní připomínky ze strany senátu nebyly. Senát schválil
aktualizaci dlouhodobého záměru v hlasování s výsledkem 10 pro, 0 proti, 0 zdržel
se.
3) Z minulého funkčního období přetrvává jeden úkol a sice problém dotovaného
stravování studentů. V současné době je žádost projednávána na ministerstvu.
4) Bod čtyři – senát konstatoval,že zatím bude v souladu s rozhodnutím bývalého
děkana používán pro validitu výuky dotazník UJEP. Po jeho prozkoumání, by senát
zvážil zda doporučit nějakou jinou verzi podobného nástroje měření validity výuky.
5) Předseda senátu T. Pavlíček informoval senát o průběhu a výsledku doplňujících
voleb do AS UJEP za odstoupivšího Dr. Navrátila. Kandidáti byli tři MgA. Štěpán
Rous, MgA. Miloš Nemec, ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. Vítězem a zároveň
zástupcem Fuud v AS UJEP se stal Milan Zamrazil.
6) Různé. Děkan FUUD informoval senát o rozhodnutí děkana č.1 podle čl. 19
příslušného zákona o stanovení poplatků spojených s magisterským studiem
Fotografie v angličtině (Photography) na 11 400 Kč za rok. Tyto poplatky jsou
stanoveny z důvodů vyšších provozních nákladů spojených se studiem v cizím
jazyce a nejsou vázány na studium jako takové. Stanovená částka je v nižší hladině,
kterou umožňuje zákon z důvodu větší dostupnosti studia. Děkan dále informoval
senát o připravovaných změnách, které vyplývají z personálních změn ve vedení, a o
kterých bude senát též rozhodovat v nejbližších týdnech. Byla projednána studentská
žádost, zda by mohlo být na fakultním webu umístěno pole se vzkazy pro studenty.
Např. odpadnutí výuky atd.. Senát požádal správce fakultního webu o zprovoznění
této služby.
Zapsal: T. Pavlíček

Předseda AS FUUD Tomáš Pavlíček,Ph.D.

Přílohy: Program zasedání AS FUUD, návrh kanditátů na proděkany od děkana
FUUD

Zápis z 37. zasedání AS FUUD dne 18.4. 2007
Přítomni: T. Pavlíček, S. Klimeš,I. Bílek, A.Vartecká, M. Kolář, M. Vavrušková,
Nepřítomni: M. Michlová, M. Vojtěchovský, J. Přibylský, J. Kirchner, A. Marešová
Host senátu: Děkan Fuud Mgr. Michal Koleček,Ph.D.
1) V prvním bodě AS FUUD projednával seznam členů umělecké rady FUUD,
kterou jmenoval děkan Mgr. Michal Koleček, Ph.D.. Umělecká rada má
funkční období stejné jako úřadující děkan. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
informoval o tom, jaký klíč volil při jmenování jednotlivých členů. Senát
jmenování UR FUUD v hlasování schválil, 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
2) Senát schválil v hlasování poplatek spojený se studiem Fotografie v anglickém
jazyce ve výši 11 400 Kč - 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
2) Senát v hlasování per rollam ze dne 11.4. 2007 všemi hlasy schválil
podmínky přijímacího řízení do studijního oboru Fotografie v angličtině a
Kurátorská studia
Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 38. zasedání AS FUUD dne 23.5. 2007
Přítomni: T. Pavlíček, ,I. Bílek, A.Vartecká, M. Kolář, , M. Michlová, M. Vojtěchovský,
J. Přibylský, J. Kirchner, A. Marešová
Omluveni: S. Klimeš, M. Vavrušková
Host senátu FUUD: děkan FUUD, Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program zasedání viz. příloha 1
1) Rozpočet FUUD – v krátkém expozé vysvětlil děkan fakulty jednotlivé
rozpočtové kapitoly. V rámci tohoto výkladu došlo na otázku přerozdělování
dotací v rámci Univerzity. M. Koleček poukázal na snahu fakulty dosáhnout
příznivějšího rozdělení z důvodů vyššího koeficentu na studenta fakulty, který
ale není tak vysoký jako u samostatných vysokých výtvarných škol jako jsou
VŠUP a AVU.
2) Druhým bodem bylo projednání jednacího řádu Umělecké rady FUUD.
3) Třetím bodem bylo projednání statutu Fakulty užitého umění a designu.
4) Čtvrtým bodem bylo projednání studijního a zkušebního řádu Fakulty užitého
umění a designu.
K bodům 2.3,4, neproběhla zásadní diskuze. Děkan fakulty informoval o tom, že
tyto dokumenty byly konzultovány s právníkem univerzity a s prorektorkou Dr.
Chvátalovou
Senát FUUD hlasoval o všech čtyřech bodech na jednou. Pro schválení bylo 9,
zdržel se 0, proti 0. Senát FUUD všechny projednávané dokumenty přijal a
schválil.
Zapsal: Tomáš Pavlíček
Přílohy : Program 38. zasedání senátu FUUD, rozpočet, jednací řád UR FUUD,
statut FUUD, studijní a zkušební řád FUUD

Zápis z 39. zasedání AS FUUD dne 13.6. 2007
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek, A.Vartecká, M. Kolář, M. Vojtěchovský, J. Přibylský, A.
Marešová, S. Klimeš, M. Vavrušková
Omluveni: J. Kirchner, M. Michlová
Host senátu FUUD: děkan FUUD, Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Na programu senátu byl jediný bod – rozprava a hlasování o výroční zprávě FUUD
1. Rozpravu o výroční zprávě zahájil krátkým úvodem děkan fakulty pan Michal
Koleček, Ph.D. Poukázal na drobné změny, které byly zapracovány podle
připomínek členů umělecké rady FUUD. Tyto změny byly ale opravdu spíše
stylistického charakteru.
2. Rozprava byla krátká a věcná. Senát se rozhodl hlasovat o Výroční zprávě
jako o celém dokumentu, ačkoli je rozdělen na část o činnosti a část
hospodářskou.
3. Hlasování pro schválení výroční zprávy byli všichni přítomní, proti 0, zdržel se
0. Výroční zpráva FUUD byla přijata a schválena senátem FUUD.
Zapsal : Tomáš Pavlíček
Přílohy: Výroční zpráva o činnosti za rok 2006, Výroční zpráva o hospodaření za rok
2006

Zápis z 40. zasedání AS FUUD dne 13.6. 2007
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek, A.Vartecká, , M. Vojtěchovský, J. Přibylský, S. Klimeš,
M. Vavrušková, J. Kirchner, M. Michlová
Omluveni: M. Kolář, A. Marešová,
Host senátu FUUD: děkan FUUD, Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program : Vyhlášení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2008/09
Změny v harmonogramu fakulty v roce 2007/08
Předseda senátu zahájil zasedání senátu přivítáním senátorů v novém akademickém
roce a zároveň přívítal a uvedl hosta senátu pana děkana Michala Kolečka,Ph.D.
Ten uvedl problematiku podmínek přijímacího řízení a změn v harmonogramu.
V rozpravě k jednotlivým bodům programu M. Vavrušková položila otázku panu
děkanovi, zda by přijímací zkoušky a klauzury nemohly být naplánovány jindy než ve
stejném týdnu. Vytváří to kolizní prostředí a organizačně jsou obě tyto akce náročné.
Děkan fakulty odpověděl, že tento problém je dlouhodobý a vyžaduje pečlivé zvážení
i vzhledem k termínům přijímacích zkoušek jiných škol.
Děkan FUUD Mgr. Michal Koleček, Ph.D. informoval o dění na škole. Ministerstvem
školství byl schválen počet přijatých studentů. Dále informoval o tom, že budou
poprvé vydány katalogy bakalářských a diplomových prací. Na konci září proběhne
druhé kolo vnitřních grantů. Začátkem letního semestru má děkan v úmyslu společně
se senátem FUUD svolat akademickou obec a podat zprávu o tom, co se na škole
děje a kam směřuje, aby i širší akademická obec měla informace přímo od vedení
školy. Dr. Koleček pak ještě požádal, aby obě kurie senátu tlumočily žádost o
shovívavost vzhledem k tomu, že budova FUUD zdaleka překročila své kapacity co
se týká schopnosti pojmout takové množství studentů. Tato situace se vyřeší
stěhováním do nové budovy.
Závěrem proběhlo hlasování o obou bodech programu: nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel, pro bylo devět z devíti přítomných senátorů.
Zapsal: Tomáš Pavlíček
Přílohy : materiály k jednotlivým bodům

Zápis z 41. zasedání AS FUUD dne 6.11. 2007
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek, A.Vartecká, S. Klimeš, M. Vavrušková, J. Kirchner, M.
Michlová, M. Kolář,
Omluveni: A. Marešová, M. Vojtěchovský, J. Přibylský
Host senátu FUUD: děkan FUUD, Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program : 1) Projednání návrhu děkana Fuud na změnu názvu fakulty
2) Schválení volební komise pro volby do AS UJEP
1) Předseda senátu přivítal přítomné a přednesl návrh pana děkana Mgr.
Michala
Kolečka, Ph.D. Poté dostal slovo děkan pan M. Koleček. Ve svém příspěvku
přednesl argumenty pro změnu názvu fakulty ( viz příloha 1, písemný návrh),
kde mimo jiné doložil i souhlasné stanovisko kolegia děkana (viz příloha 2).
2) Senát schválil volební komisi pro volby do AS UJEP v tomto složení předseda
Tomáš Pavlíček, Marcela Vavrušková, Martin Kolář , náhradník Svatopluk
Klimeš
3) Různé – Děkan pan M. Koleček podal senátu krátkou informaci o situaci
Fakulty týkající se čerpání z rozpočtu, vypsání výběrového řízení na vedení
nových ateliérů a dále informaci o tom, kdy by mělo proběhnout stěhování
fakulty.
Senát hlasoval pro návrh děkana FUUD takto: nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování, pro návrh hlasovalo osm z osmi přítomných senátorů. Návrh děkana
FUUD na změnu názvu fakulty byl senátem FUUD odhlasován a přijat.
Přílohy 1, Písemná žádost děkana FUUD Mgr. Kolečka, Ph.D.
2, Zápisy z kolegia děkana ze dne 12.9.07 a 10.7.2007
Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 42. zasedání AS FUUD dne 27.2. 2008
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek, A.Vartecká, S. Klimeš, M. Vavrušková, J. Kirchner,M.
Kolář
Omluveni: A. Marešová, M. Vojtěchovský, M. Michlová
Host senátu FUUD: děkan FUUD, Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program : 1) projednání a schvalování návrhů dokumentů předložených vedením
Školy: Stipendijní řád Fakulty umění a designu UJEP, Aktualizace a
priority dlouhodobého záměru, zaměření tvůrčí, umělecké a vědecké
činnosti na FUD… ( viz. přílohy)
2) stanovení data svolání akademické obce
1) předseda senátu přivítal přítomné a hosta senátu děkana fakulty Mgr. Michala
Kolečka, Ph.D.. Dále oznámil program, který byl schválen senátem
v přednesené podobě. Předseda senátu předal slovo panu děkanovi, který
nejprve senátory informoval o dění na fakultě. Informoval je o počtu studentů,
o přijímacím řízení, počtu přijatých grantů a hospodářské činnosti. Dále také o
tom, že umělecká rada FUD schválila akreditační materiál doktorského studia
na FUD. Poté děkan fakulty představil jednotlivé materiály, které byly
předmětem projednávání.
2) Druhým bodem bylo stanovení data ke svolání akademické obce. Akademický
senát se rozhodl svolat akademickou obec FUD na 2.4. 2008 od 13:30 hodin.
Akademický senát hlasoval o materiálech předložených vedením školy takto:
AS FUD schválil všechny předložené materiály všemi hlasy přítomných senátorů.
Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti.
Zapsal: Tomáš Pavlíček
Přílohy: Stipendijní řád Fakulty umění a designu UJEP
Aktualizace a priority dlouhodobého záměru na rok 2008
Zaměření tvůrčí, umělecké a vědecké činnosti na Fakultě umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zápis z 43. zasedání AS FUD ze dne 2.4. 2008
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek, A.Vartecká,M. Vavrušková, J. Kirchner,M. Kolář
Omluveni: A. Marešová, M. Vojtěchovský, M. Michlová, S. Klimeš
Host senátu FUD: děkan FUUD, Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program : 1) Rozprava a schvalování rozpočtu FUD
2) Projednání žádosti vedení fakulty o „převod hospodářského výsledku
z doplňkové činnosti roku 2007 ve výši 261 000 Kč do Fondu odměn
FUD“ (dále jen převod)
Předseda zahájil setkání senátu a přivítal děkana fakulty. Děkan fakulty uvedl návrh
rozpočtu. Následovala rozprava. Poté děkan fakulty Dr. Koleček požádal senát o
schválení o převodu peněz ve výši 261 tis. Kč. do fondu odměn.
Senát schválil posunutí svolání akademické obce na 16.4. 2008 do 14.00 hodin.
Hlasování AS FUD o rozpočtu proběhlo takto: rozpočet byl schválen všemi hlasy
přítomných senátorů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti návrhu.
Hlasování o převodu peněz: Všichni přítomní senátoři hlasovali pro, nikdo se
nezdržel, nikdo nehlasoval proti.
Zapsal: Tomáš Pavlíček
Přílohy: návrh rozpočtu FUD ( celkem tři strany)

Zápis z 44. zasedání AS FUD ze dne 20.5. 2008
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek, A.Vartecká,M. Vavrušková,J. Kirchner,M. Kolář, S.
Klimeš
Omluveni: A. Marešová, M. Vojtěchovský, M. Michlová, J.Přibyl
Host senátu FUD: děkan FUD, Mgr. Michal Koleček,Ph.D., proděkanka Mgr.
Michaela Thelenová
Program :
1) Rozprava a schválení výročních zpráv FUD – o činnosti a finanční
2) Schválení změn ve studijním a zkušebním řádu FUD
3) Schválení podmínek přijímacího řízení
Po přivítání všech přítomných dostala slovo paní proděkanka Mgr. Michaela
Thelenová, která uvedla problematiku změn ve studijním a zkušebním řádu FUD a
podmínek přijímacího řízení. Senát poté hlasoval o předložených změnách takto:
Všichni přítomní senátoři byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Při hlasování
pan děkan a paní děkanka nebyli přítomni.
Poté děkan fakulty Michal Koleček představil krátce obě výroční zprávy. Po rozpravě
senát o obou hlasoval takto: Všichni přítomní senátoři schválili zprávu tak jak ji
předložil pan děkan. Nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti.
Přílohy: Výroční zpráva o činnosti, finanční výroční zpráva, studijní a zkušební řád a
podmínky přijímacího řízení celkem 4
Zapsal : Tomáš Pavlíček

Zápis z 45. zasedání AS FUD ze dne 7.1. 2009
Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek,J. Kirchner,M. Kolář, S. Klimeš, A. Marešová, M.
Michlová
Omluveni:, M. Vojtěchovský,J.Přibylský, M. Vavrušková, A.Vartecká
Host senátu FUD: proděkanka Mgr. Michaela Thelenová
Program :
1) Rozprava a schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorského studia na
Fakultě umění a designu
2) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu Fakulty
a umění a desigu UJEP v Ústí nad Labem
Rozprava: Paní proděkanka krátce představila celou problematiku. Ze strany senátu
nebyly podány žádné zásadní námitky.
Hlasování: Všichni přítomní byli pro návrhy, zdržel se 0, proti 0.
Dodatek:
K tomuto zápisu jsou připojena tři hlasování per rollam –
Z 24.10 2008 – hlasování a schválení delegáta do rady VŠ . Delegátem byl zvolen
Martin Kolář. Svhváleno senátem k 24.10. 2008
Z 22.9. 2008 – hlasování podmínkách přijímacího řízení do nově akreditovaného
doktorského studia. Schváleno senátem v hlasování per rollam k 22.9. 2009
Z 28.8. 2008 – schválení anotace nového ateliéru Time – based media. Schváleno
senátem v hlasování per rollam k 28.8. 2008
K hlasování per rollam v těchto třech případech došlo z toho důvodu, že FUD neměl
k dispozici fakultní budovu. Stávající budova byla předána Ústavu zdravotních studií
UJEP k rekonstrukci a nová budova FUD nebyla k dispozici.
Přílohy : Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia FUD pro rok 2009/10
Studijní a zkušební řád doktorského studijního programu FUD
Mailové odpovědi členů senátu na hlasování per rollam
Podpisy členů senátu:

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 46. zasedání AS FUD ze dne 20.5. 2009

Přítomni: T. Pavlíček,I. Bílek,J. Kirchner,M. Kolář, S. Klimeš, A. Marešová, M.
Michlová, A.Vartecká
Omluveni:, M. Vojtěchovský,J.Přibylský, M. Vavrušková,
Host senátu FUD: děkan Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
proděkanka Mgr. Michaela Thelenová
program :
1) Rozprava o výroční zprávě FUD o činnosti a o výroční zprávě finanční
2) Rozprava o podmínkách přijímacího řízení do bakalářského, magisterského
navazujícího studijního programu Výtvarná umění, do magisterského studia
Photography in englisch language a doktorského studijního programu Výtvarná
umění
Rozprava: Rozpravu zahájil předseda senátu Tomáš Pavlíček udělením slova
děkanu FUD Michalu Kolečkovi. Ten představil výroční zprávu a zprávu finanční
v krátkém expozé. Poté krátce představil senátu návrh rozpočtu FUD. S dalším
příspěvkem vystoupila proděkanka Michaela Thelenová, která představila návrh
podmínek přijímacího řízení.
Následovalo hlasování senátu FUD. Senát přijal návrh předsedy hlasovat o všech
věcech najednou. Hlasování proběhlo takto. Senát schválil výroční zprávu o činnosti
a zprávu finanční, a dále podmínky přijímacího řízení všemi hlasy přítomných
senátorů. Tj. všichni byli pro, 0 se zdrželo, 0 bylo proti.

Zapsal : Tomáš Pavlíček

Přílohy: Výroční zpráva o činnosti, zpráva finanční, podmínky přijímacího řízení

Zápis ze 47. zasedání AS FUD ze dne 9.9. 2009

Přítomni: T. Pavlíček, M. Kolář, S. Klimeš, M. Michlová, A.Vartecká, M.
Vojtěchovský
Omluveni:, J.Přibylský, M. Vavrušková, A. Marešová, J. Kirchner, I. Bílek
Host senátu FUD: proděkanda FUD-Mgr. Michaela Thelenová
Program : Rozprava o změnách ve statutu Fakulty umění a designu UJEP
Rozprava: Paní proděkanka přednesla čeho se změny ve statutu týkají a zdůvodnila
je. Následovala rozprava. Poté senát hlasoval o změnách. Senát rozhodl všemi hlasy
o přijetí změn ve statutu fakulty. Nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti.

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Příloha: Statut Fakulty umění a designu UJEP s poznámkami

Zápis ze 48. zasedání AS FUD ze dne 18.11. 2009

Přítomni: T. Pavlíček, M. Kolář, S. Klimeš, A.Vartecká, M. Vojtěchovský, J.Přibylský,
I. Bílek
Omluveni: M. Vavrušková, A. Marešová, J. Kirchner,
Program: Schválení volební komise
Ve svém jednání schválil senát volební komisi pro volby do AS FUD 9.12. 2009
v tomto složení: předseda komise Miroslav Vojtěchovský, místopředseda komise Jan
Přibylský, členové – Anna Vartecká, Jiří Kirschner a Vojtěch Pařil.
Hlasováním per rollam senát AS FUD schválil posunutí voleb z 25.11. (termín byl též
schválen per rollam) na 9.12. 2009 z důvodů dodržení zákonem stanovených lhůt.
Podpisy členů senátu:

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis ze 49. zasedání AS FUD ze dne 21.12. 2009
Dne 21.12. 2009 se sešel na svém prvním zasedání nově zvolený akademický senát
Fakulty umění a designu.
Přítomni byli : PhDr. Tomáš Pavlíček,Ph.D., Mgr. Martin Kolář,Ph.D., MgA Pavel Frič,
MgA, Sylvie Milková, MgA. Štěpán Rous, Doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš, Zuzana
Hegedüšová, Ondřej Kolařík, Tomáš Lumpe, Květa Vávrová
Nepřítomen: Patrik Antzak
Program senátu: Volba předsedy a místopředsedy senátu.
Průběh: Senát v novém složení zvolil za svého předsedu Tomáše Pavlíčka a za
svého místopředsedu Zuzanu Hegedüšovou.
Volba předsedy – 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Voba místopředsedy – 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Poznámka: Noví senátoři vyjádřili přání, aby zápisy ze zasedání senátu byly
zveřejňovány i na webových stránkách fakulty, ne jen, jak to bylo doposud, na úřední
vývěsce fakulty.

Zapsal : T. Pavlíček

Zápis ze 50. zasedání AS FUD ze dne 22.2. 2010
Přítomní : PhDr. Tomáš Pavlíček,Ph.D., Mgr. Martin Kolář,Ph.D., MgA, Sylvie
Milková, MgA. Štěpán Rous, Doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš, Zuzana Hegedüšová,
Ondřej Kolařík, Květa Vávrová, Patrik Antzak
Nepřítomní: Tomáš Lumpe, MgA Pavel Frič
Host senátu: Děkan FUD - Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program : Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru FUD
Zasedání senátu zahájil předseda Tomáš Pavlíček sdělením programu jednání.
Uvítal přítomné a hosta senátu pana děkana. Poté předal slovo děkanovi FUD, aby
krátce uvedl materiál Aktualizace dlouhodobého záměru FUD. Po této informaci poté
ještě pan děkan informoval senát o výhledu financování na tento akademický rok. Po
projednání Aktualizace došlo ke hlasování o navženém materiálu. Hlasování
proběhlo takto: pro byli všichni přítomní (9), proti (0), zdržel se (0). Materiál
Aktualizace dlouhodobého záměru FUD byl senátem schválen.

Přílohy : Aktualizace dlouhodobého záměru a priorit FUD

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis ze 51. zasedání AS FUD ze dne 12.5. 2010
Přítomnost: Dle prezenční listiny
Nepřítomní: O. Kolařík, P. Frič, P. Antzak, K. Vávrová
Host senátu: Děkan FUD - Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program : 1. Schvalování rozpočtu FUD na rok 2010
2. Schválení vyhlášení termínů voleb děkana FUD
Na 51. zasedání senátu zahájil předseda AS FUD návrhem programu, který byl
všemi přítomnými schválen. Poté předal slovo hostu senátu panu děkanovi Michalu
Kolečkovi. Ten krátce uvedl materiál rozpočtu a komentoval jednotlivé položky.
V rozpravě k rozpočtu nebyly žádné zásadní připomínky. Po rozpravě přikročil senát
k hlasování. V hlasování o rozpočtu hlasoval senát FUD takto: pro přijetí rozpočtu
hlasovali všichni přítomní (7), proti (0), zdržel se (0). Rozpočet FUD na rok 2010 byl
senátem fakulty schválen.
Ve druhém bodě senát schválil tento harmonogram voleb na funkci děkana FUD :
4.10. 2010 – vyhlášení voleb (zřízení volební komise)
25.10. 2010 – uzavření kandidátní listiny
10.11. 2010 – zveřejnění curiculum vitae jednotlivých kandidátů
21.11. 2010 – svolání akademické obce
8.12. 2010 – volby děkana FUD v AS FUD
Příloha: Návrh rozpočtu, prezenční listina

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis ze 52. zasedání AS FUD ze dne . 2010
Přítomnost: Dle prezenční listiny
Nepřítomnost: omluveni - P. Frič, Š. Rous
Host senátu: proděkanka FUD – Mgr. Michaela Thelenová
Program : 1) Projednání a schvalování stipendijního řádu
2) Projednání a schvalování podmínek přijímacího řízení
3)

Zápis ze 53. zasedání AS FUD ze dne 8. 12. 2010
Přítomnost : dle prezenční listiny
Nepřítomnost: omluveni - P. Antzak, O. Kolařík
Host senátu: doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., kandidát na funkci děkana FUD
Program : Volba děkana Fakulty umění a designu UJEP
Předseda senátu udělil slovo kandidátovi na funkci děkana panu doc.Kolečkovi. Po
krátkém expozé bylo přistoupeno k volbě. Před volbou předseda AS FUD
konstatoval, že senát je usnášení schopný.
Hlasování bylo tajné. Bylo odevzdáno 9 platných hlasů. Kandidát na funkci děkana
doc. Koleček byl zvolen všemi 9 hlasy. Proti bylo 0, zdržel se. Senát byl usnášení
schopný. Podrobněji viz protokol volební komise ( v příloze).
Předseda volební komise voleb do AS UJEP Mgr. Martin Kolář podal informaci o
průběhu voleb a informoval AS FUD o nově zvolených senátorech – V. Fremlová, R.
Jandera, I. Kolorenčová (za akademickou kurii), T. Bartošová, B. Soukupová( za
studentskou kurii) – viz protokol z těchto voleb.
Do tohoto zápisu jsou zařazena hlasování per rollam o ustanovení volební komise
voleb děkana FUD, ustanovení komise voleb do AS UJEP
Do tohoto zápisu je také zařazena změna datace svolání akademické obce z 21.11
na 24.11. V prvním případě šlo o chybu AS FUD hlasoval o této věci také per rollam.
Přílohy:
Prezenční listina
Životopis kandidáta na funkci děkana FUD
Protokol průběhu voleb děkana FUD
Dopis předsedy senátu AS FUD rektorce UJEP s návrhem na jmenování doc.
Kolečka děkanem FUD
Volební lístky
Záznamy z hlasování per rollam
Protokol z voleb do AS UJEP

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis ze 54. zasedání AS FUD ze dne 7. 3. 2011
Přítomnost : dle prezenční listiny
Nepřítomnost: omluveni - P. Antzak, S. Klimeš, P. Frič, Z. Hegedüšová
Host senátu: děkan FUD doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program :
Projednání a schvalování materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a tvůrčí
činnosti na roky 2011 – 2015 na FUD a aktualizace Dlouhodobého záměru FUD na
rok 2011
Průběh zasedání:
Senátoři schválili program zasedání. Poté předseda senátu předal slovo děkanu
Fakulty, který představil oba materiály a seznámil senát s hlavními body
projednávaných materiálů.
Děkan fakulty po představení výše zmíněných materiálu ještě informoval senát o
připravované reakreditaci některých studijních oborů.
Po expozé děkana FUD senát přikročil k hlasování. Oba materiály schválil všemi
hlasy v poměru - pro 7, zdržel se 0, proti 0.
Přílohy:
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2011
Dlouhodobý záměr na roky 2011-2015

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 55. zasedání AS FUD ze dne 9. 5. 2011
Přítomnost: dle prezenční listiny
Nepřítomnost: omluveni - P. Antzak, P. Frič,
Host senátu: děkan FUD doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program:
Projednání a schvalování rozpočtu FUD na rok 2011. Složení umělecké rady FUD.
Projednání kandidatury MgA. Pavla Mrkuse do funkce proděkana FUD.
Průběh zasedání:
Senátoři schválili program. Poté dostal slovo děkan FUD, který pohovořil ke všem
předkládaným bodům. Vysvětlil strukturu rozpočtu, volbu jednotlivých kandidátů do
umělecké rady a volbu proděkana.
Poté proběhla volba.
Senát volil pro každý bod samostatně. Pro návrh rozpočtu ve verzi předložené
děkanem hlasovali všichni pro (9), zdržel se (0), proti (0).
Pro složení umělecké rady FUD hlasoval senát takto. Všichni přítomní pro (9), zdržel
se (0), proti (0).
Pro zvolení MgA. Pavla Mrkuse do funkce proděkana FUD hlasoval senát takto:
Všichni pro (9), zdržel se (0), proti (0).
Akademický senát schválil a odhlasoval všechny body programu.
Zapsal. Tomáš Pavlíček
Přílohy:
Návrh rozpočtu FUD na rok 2011, životopis MgA. Pavla Mrkuse, návrh složení
umělecké rady FUD. Do příloh je zařazeno také hlasování per rollam ze dne
15.4.2011 ke změnám ve studijním a zkušebním řádu doktorského studia FUD a
k podmínkám přijímacích zkoušek do doktorského studia FUD. V hlasování per
rollam tyto změny a podmínky senát schválil. Předseda senátu hlasoval pro. Všechny
ostatní hlasy jsou doloženy tiskem mailové pošty.

Zápis z 56. zasedání AS FUD ze dne 7. 6. 2011
Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: Š. Rous, S. Milková, P. Antzak
Host senátu: děkan FUD - doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Program: projednání výroční zprávy FUD, podmínky přijímacího řízení do
bakalářského studijního programu a do magisterského studijního programu
Photography
Průběh: Pan děkan uvedl výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření
fakulty za rok 2010.
Poté proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy. Hlasování o výroční zprávě
rozdělil senát na hlasování o hospodářské výroční zprávě a zprávě o činnosti.
V obou případech byli všichni přítomní pro, zdržel se 0, proti 0. Dále senát hlasoval o
přijetí podmínek přijímacího řízení do bakalářského programu a magisterského
programu Photography. Hlasování proběhlo takto: pro byli všichni přítomní, zdržel se
0, proti 0. Senát schválil výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření i podmínky
přijímacího řízení.
Přílohy: Návrh podmínek přijímacího řízení, výroční zpráva o činnosti, výroční zpráva
o hospodaření.
Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 57. zasedání AS FUD ze dne 12. 10. 2011
Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: Š. Rous, S. Milková, T. Lumpe, S. Klimeš
Program: Volba kandidáta za fakultu do Rady vysokých škol, volba volební komise
k doplňkovým volbám do AS UJEP, stanovení termínu doplňkových voleb do AS
UJEP
Senát FUD byl seznámen s programem.
Voleným zástupcem do Rady vysokých škol byl Mgr. Martin Kolář, Ph.D. – volba Dr.
Koláře proběhla takto, 6 pro, 1 se zdržel, 0 proti. Mgr. Martin Kolář, Ph.D. byl zvolen
senátem FUD delegátem za naši fakultu do Rady vysokých škol.
Do volební komise pro doplňkové volby do AS UJEP byli navrženi – předseda: PhDr.
Tomáš Pavlíček, Ph.D., místopředseda Mgr. Martin Kolář, Ph.D., Zuzana
Hegedüšová, Květa Vávrová, Patrik Antzak, Ondřej Kolařík, - volby proběhly takto- 7
pro, 0 se zdržel, 0 proti.
Termín doplňkových voleb do AS UJEP byl zvolen na 7. 12. 2011

Zapsal: Tomáš Pavlíček
Přílohy: k tomuto zápisu jsou připojeny maily s odpověďmi senátorů z hlasování per
rollam ve věci schválení podmínek magisterského přijímacího řízení na rok 2012/13.

Zápis ze 58. zasedání AS FUD ze dne 5. 12. 2011
Přítomnost: dle prezenční listiny
Nepřítomnost: omluveni - Ondřej Kolařík, Štěpán Rous, Pavel Frič, Svatopluk
Klimeš, Tomáš Lumpe
Program: Žádost vedení fakulty o schválení změn v rozpočtu FUD na rok 2011
Žádost o schválení členů Stipendijní komise FUD UJEP
Předseda senátu předložil obě žádosti členům AS FUD. Senát hlasoval o každé
zvlášť takto: První žádost byla schválena 6 ti hlasy pro, 0 proti, zdržel se 0. Druhá
žádost byla schválena 6 ti hlasy pro, 0 proti, zdržel se 0. Oba návrhy byly
schváleny AS FUD.
Přílohy 2: Žádost o schválení změn v rozpočtu a žádost o schválení členů
Stipendijní komise

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis ze 59. zasedání AS FUD ze dne 29. 2. 2012
Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Svatopluk Klimeš, Zuzana Hegedüšová
Host: proděkanka pro studium doc. Michaela Thelenová
Program: Projednání aktualizace dlouhodobého záměru fakulty
Předseda senátu konstatoval, že senát je usnášení schopný a předal slovo
proděkance pro studiu doc. Michaele Thelenové. Ta krátce přestavila předložený
písemný materiál. Následovala krátká debata. Poté bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování proběhlo takto: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Předložený materiál byl schválen
senátem FUD.

Zapsal. Tomáš Pavlíček
Přílohy: Aktualizace dlouhodobého záměru

Zápis ze 60. zasedání AS FUD ze dne 25. 4. 2012
Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: Květa Vávrová, Ondřej Kolařík, Štěpán Rous, Patrik Antzak
Host: Mgr. Miroslav Matoušek, tajemník katedry - zastoupil Doc. Mgr. Michala
Kolečka, Ph.D. děkana fakulty, který se ze zasedání omluvil kvůli závažným
zdravotním důvodům
Program: projednání a hlasování o schválení rozpočtu Fakulty umění a designu na
rok 2012
Předseda senátu uvítal shromážděné, konstatoval, že senát je usnášení schopný a
předal slovo panu tajemníku Miroslavu Matouškovi. Ten představil rozpočet, srovnal
jej s loňským a ukázal detailní rozpočet na jednotlivá pracoviště. Poté následovala
rozprava, ve které nebyly žádné zásadní připomínky ze strany senátu k rozpočtu.
Hlasování proběhlo takto: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Rozpočet Fakulty umění a
designu byl schválen senátem FUD všemi hlasy přítomných senátorů.

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Přílohy: Návrh rozpočtu FUD na rok 2012

Zápis z 61. zasedání AS FUD ze dne 13. 6. 2012
Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: Svatopluk Klimeš, Štěpán Rous, Silvie Milková
Hosté: proděkanka FUD doc. Michaela Thelenová, Mgr. Miroslav Matoušek,
tajemník fakulty
Program: Projednání výroční zprávy FUD za rok 2011 a podmínek přijímacího řízení,
různé.
Předseda senátu přivítal přítomné a sdělil body programu. Poté předal slovo
proděkance doc. Michaele Thelenové, aby představila krátce předložený materiál
podmínek přijímacího řízení. Po jejím expozé bylo slovo předáno panu tajemníkovi
Miroslavu Matouškovi, který v zastoupení pana děkana doc. Mgr. Michala Kolečka,
Ph.D. představil výroční zprávu FUD za rok 2011. Po představení proběhla krátká
diskuze bez zásadních připomínek.
Senát po diskuzi přistoupil k hlasování.
Hlasování proběhlo takto: Hlasování o podmínkách přijímacího řízení - pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
Hlasování o výroční zprávě: pro 8. Proti 0, zdržel se 0.
Oba materiály byly schváleny senátem FUD
Různé: Senát byl seznámen se stavem situace kolem budovy A kampusu. Senátoři
byli seznámeni s navrhovaným termínem informativní schůzky s vedením univerzity a
lidmi z občanského sdružení, které podalo návrh na její prohlášení památkou. Dalším
bodem bylo zplnomocnění předsedy senátu k dotazu na vedení, zda by nebylo
možné nevypínat teplou vodu ve zkouškovém období.
Přílohy: Podmínky přijímacího řízení, Výroční zpráva FUD za rok 2011
Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 62. zasedání AS FUD ze dne 10. 10. 2012
Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: Svatopluk Klimeš, Štěpán Rous, Květa Vávrová, Ondřej
Kolařík
Program: I. Příprava doplňkových voleb do senátu UJEP a do senátu FUD.
II. Žádost MgA. Radka Jandery zástupce FUD v AS UJEP
Předseda senátu představil oba body a nastala krátká rozprava. Poté senát zvolil
tříčlennou volební komisi ve složení Tomáš Pavlíček, Martin Kolář a Zuzana
Hegedüšová, která bude dohlížet na průběh voleb. Datum volby navrhl senát na
21.11. 2012. Současně přijal rezignaci Svatopluka Klimeše, který rezignoval ze
zdravotních důvodů. Z toho důvodu proběhnou volby do senátu UJEP a do senátu
FUD v jeden den.
Druhým bodem byla žádost MgA. Radka Jandery, který dopisem, přiloženým
v příloze, požádal senát o podporu ve věci nově zřizovaného PR oddělení univerzity.
V této věci se senát rozhodl, že prostřednictvím předsedy senátu FUD bude
informovat děkana Fakulty umění a designu o této iniciativě, a požádá jej o
informování rektora univerzity v této věci.
Zapsal: Tomáš Pavlíček
Přílohy: Dopis R. Jandery, návrh podoby PR univerzitního oddělení

Zápis z 63. zasedání AS FUD ze dne 9. 1. 2013

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: MgA. Silvie Milková
Program: Volba předsedy a místopředsedy nově zvoleného senátu
Předseda starého senátu Tomáš Pavlíček vedl volbu nového předsedy a
místopředsedy. Vysvětlil procedurální náležitosti a vedl debatu. V debatě byla na
funkci předsedy senátu navržena jména Tomáš Pavlíček a Radek Jandera. Pan
Radek Jandera se rozhodl nekandidovat na funkci předsedy AS FUD. Tomáš
Pavlíček nominaci přijal. Na funkci místopředsedy byl navržen Josef Málek, který tuto
kandidaturu přijal. Senát se rozhodl v souladu se zákonem a jednacím a volebním
řádem, že předsedou senátu bude člen pedagogické kurie, a místopředsedou člen
studentské kurie. Následovala volba: Pro navržené kandidáty bylo 9 hlasujících, 1 se
zdržel, 0 bylo proti.
Předsedou nově zvoleného AS FUD se stal doc. Tomáš Pavlíček a místopředsedou
se stal Josef Málek.

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Příloha: Mailová pošta z hlasování per rollam z 27. 11. 2012 o složení volební
komise k volbám do nového volebního období 2013-2015.
Prezenční listina

Zápis z 64. zasedání AS FUD ze dne 25. 2. 2013 	
  
Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
	
  
Omluveni: MgA. Silvie Milková, Josef Málek, Do Hoai Nam, MgA. Jan C. Löbl, Marek Fanta 	
  
Hosté: děkan FUD doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., tajemník FUD Mgr. Miroslav Matoušek	
  
	
  
Program jednání: 	
  
	
  
1/Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru (předložený děkanem FUD)	
  
	
  
2/ Zřízení odstavných krytých stání pro kola 	
  
	
  
3/ seznámení s „Návrhem na založení zvláštního	
  
oddělení PR v rámci gesce prorektora pro vnější vztahy“	
  
	
  
4/ Návrh na zřízení čestného titulu (funkce, ceny, ..) FUD nebo AS FUD, pro významné
osobnosti byznysu, zábavy, umění a politiky. K projednání - program důstojného obřadu,
design čestné ceny, diplomy, kostýmy atd. (poslední tři předložené členem senátu MgA.
Radkem Janderou)	
  
	
  
Program byl schválen senátem. Po zahájení předal slovo předseda senátu T. Pavlíček panu
děkanu Kolečkovi, aby představil návrh Aktualizace dlouhodobého záměru FUD. Děkan
fakulty zdůraznil nejdůležitější body Aktualizace dlouhodobého záměru. 	
  
1/	
  
Diskuze: Radek Jandera vznesl dotaz, jak moc je v čase vzdálená idea výstavní síně a
kulturního centra. Pan děkan připustil, že to je záležitost spíše delšího časového horizontu.
Další dotaz byl směřován na to, jak probíhá spolupráce s městem či krajem. Pan děkan
konstatoval spolupráci s krajem spravovanými institucemi. Spolupráce s městem je spíše
menší a nejvíce FUD spolupracuje s Muzeem Města. P. Frič vznesl dotaz na to, jakým
způsobem bude fungovat nově vznikající tiskové centrum a zda bude mít nějaký vliv na
univerzitní edici. Pan děkan potvrdil, že vznik tiskového centra by měl vést ke schopnosti
fakulty dovést vydávání publikací až k finálnímu knižnímu produktu, což byla také jedna
z podmínek pro přidělení prostředků na získání tiskového stroje. 	
  

	
  
2/	
  
Dotaz Radka Jandery na tajemníka fakulty ohledně krytého stání kol. Dotaz zněl, zda by
mohlo být vytvořeno stání na kola v prostoru průchodu ke kapli. Tajemník odpověděl, že
nikoliv a uvedl, že to je vyloučené z důvodů požárních norem, hygieny a také z toho důvodu,
že by tento prostor měl být reprezentativním prostorem fakulty. To je záměr, který teprve
čeká na dokončení. Následně děkan FUD společně s tajemníkem FUD vyloučili jakoukoli
možnost zajištění parkování jízdních kol v budově FUD. 	
  
	
  
3/	
  
Další bod se týkal seznámení s „ Návrhem na založení zvláštního oddělení PR v rámci gesce
prorektora pro vnější vztahy“	
  
V tomto bodě objasnil Radek Jandera celou problematiku. Návrh byl iniciován prorektorem
pro vnější vztahy UJEP - doc. Radvanovským, nicméně nebyl realizován. Pokud by k jeho
realizaci mělo v budoucnu dojít, měl by být využit potenciál, který poskytuje FUD. R. Jandera
navrhuje podnět pro kolegium rektora a velký senát, aby se tímto nápadem znovu zabýval,
neboť úroveň propagace Univerzity je značně diskutabilní. Akademický senát FUD tuto
iniciativu podporuje a projedná alternativní návrh zpracovaný v budoucnu R. Janderou. 	
  
	
  
4/	
  
Ve věci návrhu ceny AS FUD při UJEP seznámil R. Jandera přítomné senátory se směrnicí
rektora č. 1/2011 a zrušenou směrnicí rektora č. 1/2002. 	
  
	
  
	
  
Hlasování k bodu 1	
  
Pro 6, proti 0, zdržel se 0,	
  
Aktualizace dlouhodobého záměru FUD byla schválena AS FUD.	
  
	
  
Přílohy: Aktualizace dlouhodobého záměru FUD	
  
	
  
Zapsal: Tomáš Pavlíček	
  
	
  
	
  

Zápis z 65. zasedání AS FUD ze dne 25. 2. 2013 	
  
Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
Omluveni: Jan C. Löbl, Marek Fanta, Adam Chmiel, Vendula Vavroušková 	
  
Hosté: děkan FUD doc. Mgr. Michal Koleček 	
  
	
  
Program jednání:
Rozpočet FUD na rok 2013
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014
Různé
Program byl schválen jednomyslně
Předseda senátu předal slovo panu děkanovi Michalu Kolečkovi, který představil v krátkém
expozé návrh rozpočtu. Vysvětlil některé položky a především letošní pokles financí, který
byl způsoben jednak krácením dotací a jednak větším podílem, který šel na univerzitu díky
novému kampusu. Vysvětlil, že se pracuje na tom, aby fakulta byla zařazena do výčtu fakult,
které mohou čerpat z peněz Rady vlády pro vědu a výzkum. Podle pana děkana by měl být
výhled na příští rok o něco slibnější.
Dalším bodem bylo projednání podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2013/2014
Poté proběhlo hlasování. Hlasovalo se zvlášť o každém bodě.
Hlasování o rozpočtu: pro – všichni, proti 0, zdržel se 0
Hlasování o podmínkách přijímacího řízení: pro – všichni, proti 0, zdržel se 0
Různé:
Mgr. Radek Jandera přinesl dva body
V souvislosti s přerozdělováním peněz na univerzitě upozornil na důležité informace, které
obsahuje IMIS a na tlak na dotování méně úspěšných oborů na univerzitě.
Ve druhém bodě požádal Radek Jandera AS FUD o vyplnění a připomínkování ankety o
Kampusu UJEP, která má sloužit jako podklad k architektonicko-urbanistické soutěži pro
úpravu Kampusu. Radek Jandera je členem komise AS UJEP, která má toto na starosti.
Josef Málek se přihlásil do různého s několika body.
Za prvé s dotazem, zda by někde nemohly být zveřejněny na webu konzultační hodiny všech
pedagogických zaměstnanců FUD. Tento dotaz předloží předseda kolegiu děkana.

Za druhé, zda by nově vyučující nemohli dostat nějaký manuál k výuce a k náležitostem
fungování fakulty obecně. Z diskuze vyplynulo, že tato věc je v kompetenci vedoucích
jednotlivých kateder či ateliérů.
Za třetí hodnocení kurzů. Josef Málek předestřel možnost zakoupení hodnotícího systému
z Fakulty sociálních věd na UK. Z diskuze opět vyplynulo, že jednak určitý hodnotící systém
už k dispozici byl, a příliš se neosvědčil, a že v současné době je k dispozici hodnotící
systém ve stagu. Předseda AS FUD zjistí zda skutečně k dispozici je.
Další dotaz směřoval k tomu, že není možné si zapsat určité kurzy např. tělesnou výchovu či
německý jazyk na univerzitě. Předseda AS FUD zjistí podrobnosti na studijním oddělení.

Zapsal: Tomáš Pavlíček

Přílohy: Návrh rozpočtu FUD, podmínky přijímacího řízení na FUD, prezenční listina

Zápis z 66. zasedání AS FUD ze dne 9. 12. 2013 	
  
Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
Omluveni: Vendula Vavroušková, Pavel Frič, Marek Fanta, Do Hoai Nam
Program:
Projednání prohlášení k prolomení limitů	
  

Akademický senát FUD projednal prohlášení k prolomení limitů těžby hnědého uhlí
na Mostecku. Vyjádření senátu se staví negativně k vstřícným jednáním vlády
k prolomení limitů. Prohlášení senátu bude zveřejněno na webových stránkách.
Různé:
Josef Málek přinesl tři podněty – zveřejňování zápisu na webu fakulty. Tuto věc vyřídí
předseda senátu se správcem webu. Radek Jandera navrhl, aby byly tyto zprávy a
jiné události zveřejňovány pod odkazem na senát, aby akademická obec měla
komplexnější přístup k informacím ze senátu.
Další podnět se týkal, již na předchozích setkáních senátu, zmiňovaného hodnocení
vyučujících. Předseda senátu informoval o výsledcích tohoto hodnocení ve stagu, a
konstatoval, že se zúčastňuje málo studentů. Vedení fakulty také nechystá jiný
systém.
Poslední podnět se týkal zapisování předmětů z jiných fakult pro naše studenty.
Tento problém je nutné řešit buď s proděkankou pro studium FUD či prorektorkou pro
studium UJEP.
Senátoři vyjádřili zájem setkat se s děkanem fakulty a tajemníkem fakulty. Chtějí
vědět, jaká pravidla platí pro sestavování rozpočtu na fakultě a univerzitě. K tomuto
setkání budou pozváni i senátoři AS UJEP za naši fakultu, aby poznali tyto
mechanismy a podle toho také mohli hlasovat. Setkání je naplánováno na 13.1. 2013
na 14:00 hodin. Předseda senátu pozve jak děkana fakulty tak tajemníka fakulty.
Poznámka:
K zápisu jsou přiloženy maily s hlasováním per rollam z 5. 9. 2013 o složení volební
komise do AS UJEP. Vzhledem k tomu, že Jan Lőbl přestal být zaměstnancem FUD,
skončilo také jeho členství v AS FUD. Na jeho místo přešel náhradník Richard
Loskot.
Příloha:
Prezenční listina, maily z hlasování per rollam 5. 9. 2013
Zapsal:
Tomáš Pavlíček

Zápis z 67. zasedání AS FUD ze dne 5. 3. 2014 	
  
Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
Omluveni: Pavel Frič, Marek Fanta, Do Hoai Nam, Adam Chmiel
Host: Doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu
Program:
Projednání návrhu Aktualizace dlouhodobého záměru FUD
Předseda senátu zahájil 67. zasedání a předal slovo děkanu FUD Michalu Kolečkovi, aby
představil návrh Aktualizace dlouhodobého záměru. Děkan fakulty zdůraznil
nejexponovanější záležitosti. Poté proběhla rozprava.
Dotaz na to kolik je školitelů v doktorandském studiu. Pan děkan nevěděl přesné číslo, ale
odkázal na webové stránky, kde by měla být přesná informace, a vyjádřil přesvědčení, že
počet školitelů je dostatečný.
Dotaz jak funguje a zda je dostatečné PR fakulty. Pan děkan uvedl, že se vedení neustále
snaží zlepšit fungování PR fakulty a navíc přijalo zaměstnance, který bude mít ve svém
úvazku pouze PR.
Dotaz k akreditacím, zda by nebylo lepší, aby je také kontroloval a zpracovával senát fakulty.
To bylo většinou senátu odmítnuto vzhledem k velké administrativní zátěži.
Zazněla výhrada, že v aktualizaci není žádná zmínka o stagu. Na toto téma se rozběhla
velká diskuze, z níž vyplynul závěr, že bude lépe kritické připomínky ke stagu uplatnit
v univerzitním senátu, neboť i řada jiných fakult a pracovišť s ním není spokojena a stag
podléhá gesci prorektora.
Senátoři vyjádřili také podiv nad tím, že jako fakulta nemáme rozvrh v rozvrhových akcích.
Tuto věc bude řešit předseda s paní proděkankouThelenovou.
Senát AS FUD schválil prohlášení k ukončení pracovního poměru prof. Zubova
z moskevského MGINO institutu.
Na závěr proběhlo hlasování o Aktualizaci dlouhodobého záměru FUD. Hlasování proběhlo
takto pro 7 pro, proti 0, zdržel se 0. Aktualizace dlouhodobého záměru byla schválena AS
FUD.
Příloha: Návrh Aktualizace dlouhodobého záměru FUD.
Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 68. zasedání AS FUD ze dne 5. 5. 2014 	
  
Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
Omluveni: Silvie Milková, Marek Fanta, Do Hoai Nam, Adam Chmiel, Vendula Vavroušková
Host: Doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu
Program:
Schvalování návrhu rozpočtu FUD na rok 2014
Hodnocení klauzur v Ateliréru design interiéru
Debatu k rozpočtu zahájil předseda senátu předáním slova hostu AS FUD děkanovi FUD
doc. Michalu Kolečkovi. Ten krátce uvedl jednotlivé rozpočtové kapitoly. Poté následovala
rozprava. Dotaz od Josefa Málka na strukturu mzdových položek, zejména nárůst u
doktorandů. Děkan vysvětlil, že to bylo způsobeno nárůstem interních doktorandů, kteří,
poněvadž přednáší, mají nárok na doktorandské stipendium. Další otázka byla položena ve
smyslu struktury předkládaného rozpočtu ve smyslu toho, že není více detailní. Děkan
fakulty odpověděl, že detailnější informace jsou k dohledání ve výročních zprávách.
S položkou úspory energie se rozpoutala debata o smyslu brzkého uzavření školy o
víkendech. Tato debata měla dvě roviny, zkrácení pobytu bylo motivováno jednak
energeticky a jednak z důvodu stížností obyvatel na hluk ze školy v nočních hodinách.
Radek Jandera podotkl, že měl dojem, že uzavření budovy bylo vyvoláno především
potřebou úspor. Pan děkan odpovídal v tom smyslu, že nejsme jako fakulta schopni
analyzovat detailně spotřebu a úspory energií, neboť celková čísla dostáváme od univerzity.
Richard Loskot se zeptal na řešení problému vestibulu. Pan děkan odpověděl, že se tento
problém řeší, ale že zatím nemůžeme čerpat investiční prostředky, kvůli opatřením, které
univerzita musí zatím činit, kvůli problémům spojeným s budováním budov F filosofické
fakulty. Josef Málek se zeptal na jednotlivé rozpočtové kapitoly děkanátu a pan děkan je
popsal.
Druhým bodem bylo projednání bodu, jehož redaktorem byl Josef Málek a podnět vzešel od
studentů Ateliéru design interiéru. Studenti chtěli docílit změn v hodnocení klauzurních prací.
Vzhledem k přítomnosti děkana fakulty jakožto přestavitele vedení, předal slovo předseda
senátu jemu. Děkan fakulty konstatoval, že nebyl dodržen postup, který by byl v tomto
případě obvyklý a sice, řešení s vedoucím katedry v rámci katedry celé, protože klauzurní
hodnocení je stejné pro celou katedru. Teprve poté, pokud by nedošlo k dohodě, obrátit se
na proděkana pro studium a poté na děkana fakulty, v jejichž kompetenci se tento problém
nalézá především. Dalším problémem bylo, kolik studentů předkladatelé zastupují. Zda jde o
většinu studentů ateliéru nebo jen několik lidí. Tedy, jak je tento problém ve skutečnosti
rozsáhlý.
Předseda senátu upozornil na problém, že senát by mohl sice doporučit určité řešení, ale je
otázkou, zda má pravomoc určovat způsob zkoušení. Tento bod byl nakonec stažen
Josefem Málkem a předkladatelům bylo doporučeno postupovat podle výše zmíněného.
Senát hlasoval o návrhu rozpočtu AS FUD na rok 2014 takto:
Pro 5, proti 0, zdržel se 1, návrh rozpočtu byl přijat.

Přílohy: Návrh rozpočtu FUD na rok 2014, příloha programu č. 2

Zápis z 69. zasedání AS FUD ze dne 16. 6. 2014 	
  
Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
Omluveni: Silvie Milková, Marek Fanta, Do Hoai Nam, Adam Chmiel, Josef Málek
Host: Doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu, Doc. Mgr. Michaela
Thelenová, proděkanka pro studium Fakulty umění a designu
Program:
Projednání a schválení Podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016
Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem
za rok 2013 a Výroční zprávy o hospodaření
Vyhlášení volby děkana Fakulty umění a designu na období 2015 – 2019

Předseda senátu zahájil zasedání senátu konstatováním usnášeníschopnosti a představil
program zasedání. Poté předal slovo proděkance pro studium doc. Thelenové. Paní
proděkanka krátce představila Podmínky přijímacího řízení a uvedla jednu změnu, která se
týkala směrných čísel přijímaných studentů. Šlo o snížení počtu přijímaných studentů,
k rozdílu došlo tak, že podmínky přijímacího řízení byly sepsány v době, kdy nebyly
k dispozici definitivní čísla o přijímaných studentech z ministerstva školství. V bakalářských
oborech to bude číslo 63 a magisterských oborech to bude číslo. V debatě se zeptal Pavel
Frič na různé počty přijímaných v různých ateliérech. Na to obsáhle odpověděl pan děkan
vysvětlením způsobu financování studentů.
Dalším bodem bylo přestavení obou částí Výroční zprávy, které učinil děkan fakulty.
Debata k tomuto bodu nebyla nijak rozsáhlá.
Hlasování o Podmínkách přijímacího řízení, se zmíněnou změnou, proběhlo takto:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 byly
schváleny AS FUD
Hlasování o Výroční zprávě o činnosti Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem za rok
2013 a Výroční zprávy o hospodaření proběhlo takto:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. Výroční zpráva byla jako celek schválena AS FUD.

Posledním bodem bylo vyhlášení volby děkana Fakulty umění a designu a vytvoření
harmonogramu volby. Vyhlášení volby a její harmonogram popsán v usnesení AS FUD,
které je přílohou tohoto zápisu. Dále zvolil senát tříčlennou volební komisi ve složení, doc. T.
Pavlíček, dr. M. Kolář, V. Vavroušková

Přílohy: Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem za rok 2013 a Výroční
zpráva o hospodaření
Usnesení AS FUD o vyhlášení volby děkana Fakulty umění a designu
Zapsal: Tomáš Pavlíček

Zápis z 70. zasedání AS FUD ze dne 19. 11. 2014

Přítomnost: dle prezenční listiny	
  
Omluveni: Vendula Vavroušková
Host:

doc. MgA. Pavel Mrkus

Program: Volba kandidáta na jmenování děkanem FUD
Kandidát: doc. MgA. Pavel Mrkus
Předseda senátu zahájil zasedání konstatováním usnášení schopnosti senátu. Poté
představil hosta senátu kandidáta na funkci děkana FUD doc. Pavla Mrkuse. Senátoři položili
kandidátu několik doplňujících otázek ohledně některých detailů budoucího směřování
fakulty. Několik dotazů podobného charakteru zaznělo i z pléna. Kandidát v podstatě na
všechny dotazy odpověděl.
Vzhledem k tajné volbě bylo potřeba zvolit dva skrutátory. Zvoleni byly Adam Chmiel za
studenstkou kurii a MgA. Richard Loskot za akademickou kurii. Předseda volební komise
připomněl protokol dle studijního a volebního řádu AS FUD a poté se přistoupilo k volbě.
Volba byla tajná. Bylo odevzdáno 10 hlasovacích lístků. 10 hlasovacích lístků bylo platných.
Kandidát na funkci děkana FUD získal 10 hlasů. Proti bylo 0, zdržel se 0. Předseda volební
komise konstatoval, že doc. MgA. Pavel Mrkus byl řádně zvolen jako kandidát na jmenování
do funkce děkana FUD na období 2015 – 2019. Výsledek bude podstoupen rektorovi UJEP.

Přílohy: Zápis volební komise z výběru kandidátů, prezenční listina. Materiály cv kandidáta

Zapsal: Tomáš Pavlíček

