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Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016–2020 pro rok 2016 
- projednala Umělecká rada Fakulty umění a designu dne 25. 2. 2016 
- schválil Akademický senát Fakulty umění a designu dne 4.5. 2016 



 
 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Tato Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu (dále jen „FUD“ nebo 
„Fakulta“) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“ nebo 
„Univerzita“) pro rok 2016 vychází z Dlouhodobého záměru MŠMT ČR na roky 2016–2020, 
z jeho Aktualizace pro rok 2016, z Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem na roky 2016–2020 a jeho Aktualizace pro rok 2016 a dále z 
Dlouhodobého záměru FUD na roky 2016–2020.  
 
Cílem této aktualizace je pojmenovat hlavní oblasti rozvoje FUD pro rok 2016 a uvést 
konkrétní kroky, které Fakulta plánuje realizovat v jejich vzájemné provázanosti směřující k 
základnímu cíli: akceleraci studijního, tvůrčího uměleckého a výzkumného potenciálu 
Fakulty, která se odrazí v posílení její společenské role.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRIORITY ROZVOJE FUD V ROCE 2016  
 
1. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

2. TVŮRČÍ ČINNOST 

3. INTERNACIONALIZACE 

4. SPOLEČENSKÁ ROLE 

5. ROZVOJOVÁ ČINNOST 

 
 
 
 
 
 
 
NÁSTROJE A KROKY K REALIZACI ROZVOJOVÝCH PRIORIT 
 

1. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 

1.1 Bakalářské a magisterské studium 

 

- Zkvalitnění studijního zázemí Fakulty renovací počítačové učebny a jejího vybavení 
výstupy: renovovaná počítačová učebna 

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, děkan 
 

-  Rozšíření praxe v galerijních a muzejních provozech v případě posluchačů oboru 

Kurátorská studia 
výstupy: absolvování praxí 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 

 

 

1.2. Doktorské studium 
 

- Posílení mezioborové spolupráce s příbuzně orientovanými doktorskými studijními obory 



realizovanými na UJEP, a to prostřednictvím iniciace společné Školy doktorských studií, 

orientované na společenskovědní a umělecký výzkum 
výstupy: program školy doktorských studií  

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 

- Vypracování projektu rozvoje výzkumných programů zaměřených na společenskovědní a 

umělecké oblasti ze zdrojů OP VVV ve spolupráci s dalšími příbuzně orientovanými 

fakultami na UJEP 
výstupy: projektový záměr do OP VVV 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 
 

1.3. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 

- Aktivní uskutečňování a reakreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Vizuální komunikace 
výstupy: realizované habilitace a řízení ke jmenování profesorem, schválená reakreditace oboru 

zodpovědnost: proděkan pro studium, děkan 

 

 

 

 

2. TVŮRČÍ ČINNOST 

 

2.1. Umělecká, designérská a výzkumná činnost  

 

- Pokračování podpory uměleckých či designových výstupů akademických pracovníků a 

studentů Fakulty formou vnitřních grantů 
výstupy: realizace výstav a prezentací 

zodpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost 
 

- Podpora prezentace designérských realizací a projektů v rámci národních a 

mezinárodních přehlídek designu Designblok, či Designweek 



výstupy: realizace fakultní prezentace v rámci akcí Designblok, Zlín Designweek a Milano 

Designweek 

zodpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost, proděkan pro vnější vztahy 
 

- Podpora účasti akademických pracovníků a studentů Fakulty na výstavních projektech 

v renomovaných zahraničních výstavních institucích nebo na prestižních mezinárodních 

konferencích v zahraničí 
výstupy: realizace výstav a prezentací 
zodpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost, proděkan pro rozvoj, proděkan pro vnější vztahy 
 

- Vytvoření mezifakultního výzkumného týmu v rámci Školy doktorských studií 
výstupy: Škola doktorských studií, mezinárodní projekty 
zodpovědnost: proděkan pro studium, proděkan pro rozvoj, proděkan pro vnější vztahy 
 

- Zahájení přípravy velké bilanční přehlídky k výročí fakulty v renomované výstavní instituci 
výstupy: koncept  

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, proděkan pro tvůrčí činnost, děkan 
 

 

 

2.2. Galerijní činnost 

 
- Zahájení výstavního provozu Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
výstupy: Stabilizovaný chod výstavního programu 

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, děkan 
 

- Pokračování provozu kulturní fabriky Armaturka a participace na programu Galerie Emila 

Filly v Ústí nad Labem 
výstupy: Výstavní program, workshopy a rezidenční pobyty 

zodpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost, proděkan pro rozvoj 

 

 

 

 



2.3.  Ediční činnost 

 

- Pokračování podpory publikačních výstupů akademických pracovníků a studentů Fakulty 

formou edičních grantů 
výstupy: vydané publikace 

zodpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost 

 

- Rozvoj a zkvalitnění ediční činnosti zefektivněním její produkce, propagace a distribuce 
výstupy: aktualizovaná ediční směrnice, publikační výstupy v distribuci 

zodpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost 

 

- Definování potřeb a možností vytvoření digitálního archivu dokumentace prací studentů a 

pedagogů fakulty 
výstupy: studie proveditelnosti digitálního archivu 

zodpovědnost: děkan 

 

 

 

3. INTERNACIONALIZACE 

 
- Zapojení většího množství zahraničních pedagogů do vzdělávacích činností formou 

přednášek a workshopů 
výstupy: hostující pedgog 

zodpovědnost: proděkan pro vnější vztahy 

  

- Rozvoj programů určených zahraničním studentům formou nových předmětů v anglickém 

jazyce (magisterské, doktorské studium) 
výstupy: rozšířená nabídka předmětů v anglickém jazyce 

zodpovědnost: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro studium 
 

- Příprava založení ateliéru hostujícího zahraničního umělce-pedagoga 
výstupy: studie proveditelnosti  

zodpovědnost: děkan 
 



- Realizace mezinárodní výstavy a mezioborové konference k projektu Frontiers of 

Solitude 
výstupy: výstava a konference  

zodpovědnost: děkan 
 

- Uspořádání konference Lab-Image: Responsibility of media art in conflict of cultures 

ve spolupráci s Akademií Sztuki ve Štětíně, VŠVU v Bratislavě a Hungarian University of 

Fine Art Budapest 
výstupy: konference  

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 

- Účast na přípravném mezinárodním semináři k projektu TICAS: Technologies of Imaging. 

Between Art and Science 
výstupy: účast v projektu 

zodpovědnost: děkan 

 

 

 

4. SPOLEČENSKÁ ROLE 

 

- Spolupráce s městem Ústí nad Labem na vytvoření kulturní koncepce města 
výstupy: příspěvek k formování kulturní koncepce města 

zodpovědnost: děkan 

 

- Prohloubení spolupráce s místními institucemi na rozvoji kulturního života v regionu a 

městě jako jsou např. Hraničář, Činoherní studio apod. 
výstupy: výstavy a společné aktivity 

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 

- Aktivní podíl na ucelené prezentaci výtvarné umělecké scény v rámci města 
výstupy: koordinovaný postup prezentace akcí 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 
- Zaměření se na možnosti vytvoření programu sítě absolventů jako nástroje pro posílení 



společenského rozměru studia na fakultě a získávání zpětné vazby 
výstupy: studie proveditelnosti  

zodpovědnost: děkan, proděkan pro studium, proděkan pro rozvoj 
 

- Pokračování spolupráce s regionálními výstavními institucemi jako jsou GASK, Galerie 

moderního umění v Roudnici nad Labem a dalšími 
výstupy: výstavy a společné aktivity 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 

- Pokračování spolupráce s výstavními institucemi celostátního a mezinárodního kontextu 
výstupy: společné aktivity 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 

 

 

5. ROZVOJOVÁ ČINNOST 
 

5.1. Rozvoj v oblasti hodnocení kvality  

 

- Další prohlubování aktivní role Fakulty v rámci provozu Registru uměleckých výstupů v 

procesu jeho transformace na základě novely vysokoškolského zákona 
výstupy: aktivní účast v rozhodujících grémiích systému RUV 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 

- Upevňování mechanismů podpory a registrace uměleckých výstupů realizovaných 

akademickými pracovníky a studenty Fakulty v rámci Registru uměleckých výstupů a jeho 

zapojení do mechanismu interních hodnotících procesů 
výstupy: vazba podpořených akcí na systém RUV 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, proděkan pro tvůrčí činnost, děkan 
 

 

5.2. Investiční a neinvestiční akce 

 
- Příprava další fáze rekonstrukce budovy Domu umění 
výstupy: projektový záměr rekonstrukce 



zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, tajemník 

 

- Příprava na optimalizaci a zefektivnění provozu a obsahové náplně Armaturky a Domu 

umění 
výstupy: analýza a studie proveditelnosti  
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, děkan 

 

- Adaptace vnitřních prostor budovy, zejména vestibulu na živý komunikační prostor 
výstupy: realizace stavebních úprav vestibulu 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, děkan 

 

- Vytvoření studentského klubu v prostoru fakultního bufetu 
výstupy: pilotní provoz  
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, děkan 

 

- Zefektivnění výpůjčního systému techniky pro výstavy, vybudování skladu techniky a 

online výpůjčního systému 
výstupy: systém výpůjček a registr techniky, skladovací a servisní prostor  

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, děkan 
 

 

5.3. Aktivní využívání grantových titulů 

 

- Příprava grantových žádostí na realizaci výstav a konferenčních akcí na dotační tituly 

z programů Visegrad, Fond Českoněmecké budoucnosti, Horizon 2020, MK ČR, města 

Ústí nad Labem a Ústeckého kraje a dalších 
výstupy: grantové žádosti 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj, proděkan pro tvůrčí činnost  
 

- Participace v Centralizovaném rozvojovém projektu Univerzity Palackého Olomouc 

Příprava adaptace VŠ na potřeby kreativních a kulturních průmyslů 
výstupy: účast v projektu 

zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 

 

- Aktivní využívání zdrojů IP UJEP pro podporu reprezentace univerzity v zahraničí, 



podporu habilitačních řízení, podporu Školy doktorských studií a podporu praxí 
výstupy: aktivity podpořené z IP 
zodpovědnost: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro tvůrčí činnost, proděkan pro rozvoj 

 

 
5.4. Zvýšení kvality prezentačních nástrojů 

 

- Realizace nových webových stránek Fakulty 
výstupy: funkční nové webové stránky 

zodpovědnost: děkan 
 

- Zkvalitnění grafické formy všech komunikačních prostředků 
výstupy: grafická úprava oficiálních dokumentů a dopisů 

zodpovědnost: děkan 
 

- Realizace dvoujazyčné publikace s informačním obsahem o Fakultě 
výstupy: publikace 

zodpovědnost: děkan, proděkan pro vnější vztahy 

 

 

5.5. Rozvojová spolupráce s externími partnery 

 

- Zavedení systému vnější evaluace (ELIA) – European League of Institutes of the Arts 
výstupy: členství v asociaci ELIA  
zodpovědnost: děkan 
 
- Rozvoj spolupráce se společností ASUS ve využívání prezentačních technologií 
výstupy: technická podpora výstavních projektů  
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 

 

- Pokračování spolupráce s Technologickou agenturou ČR 
výstupy: příprava a realizace výtvarné soutěže Propojený svět 
zodpovědnost: proděkan pro rozvoj 
 



- Prohloubení spolupráce s Institutem intermédií ČVUT v oblasti výtvarného využití 

nejnovějších technologií  
výstupy: rozšířená spolupráce v rámci studijních projektů 

zodpovědnost: děkan 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Předkládá: doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP 


