Zápis z 93. zasedání AS FUD z 20.3. 2019
Prezence: viz prezenční listina, omluveni Pavel Frič, Karim Tarakji
Hosté AS FUD: doc. MgrA. Pavel Mrkus, děkan fakuty, doc. Mgr. Michaela Thelenová,
proděkanka pro studium
Akademický senát FUD byl usnášení schopný
Program:
I. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021(předložila doc. Michaela
Thelenová)
II. Návrh členů umělecké rady (předložil doc. Pavel Mrkus)
III. Vyjádření AS FUD k návrhu děkana fakulty na funkce proděkanů (předložil doc. Pavel
Mrkus)
IV. Podněty člena akademické obce k projednání AS FUD (předložil David Babka)
Rozprava :
I. Předseda AS předal slovo doc. Michaele Thelenové, která představila Podmínky
přijímacího řízení na rok 2020/21. Bylo upozorněno na drobné typografické chyby. Jiří
Toman se nabídl, že dokument upraví.
II. Druhým bodem bylo předložení návrhu členů umělecké rady (seznam členů viz. příloha)
děkanem fakulty doc. Pavlem Mrkusem. Děkan fakulty členům senátu vysvětlil některé
personální změny, ke kterým došlo. K bodu neproběhla diskuze.
III. Dalším bodem, který předložil děkan fakulty byl seznam proděkanů, které jmenoval do
svého kolegia. Jde o doc. Mgr. Zdenu Kolečkovou, Ph.D., prof. Mgr. Michala Kolečka,
Ph.D. a doc. Mgr. Michaelu Thelenovou. K bodu neproběhla diskuze.
IV. Čtvrtým bodem byly podněty od posluchače fakulty Davida Babky. David Babka poslal
senátu materiál o 6 bodech (viz. příloha). Ke každému z bodů proběhla rozprava.
1) Krytí termínů klauzur a přijímacích zkoušek na VŠUP. K tomuto bodu se vyjádřil také
děkan fakulty. Termíny se nebudou posouvat z toho důvodu, že jsou dlouhodobě
naplánovány a vždy by docházelo k nějakým kolizím. Nicméně, aby bylo umožněno
studentům se zúčastnit přijímacích zkoušek, děkan vydá příkaz děkana, ve kterém bude
stanoven postup pro to, aby pro posluchače bylo možné se přijímacích zkoušek zúčastnit.
Bude se to týkat pouze navazujících magisterských programů. Děkan fakulty seznámil
studenty ještě s tím, že v době zkouškového období bude týden před klauzurami bez
zkoušek.
2) Tento bod se týkal třídění odpadu. Děkan fakulty o něm ví a bude řešen.
3) Zde jde spíše o návrh, který se týká kateder a akademický senát nemá žádný nástroj,
jak by mohl naplnit očekávání v tomto bodě.
4) K tomuto bodu, který se týkal velkých fakultních setkání se vyjádřil nejprve A.L.. Není
možné řešit operativní rozhodnutí v takto velkých shromážděních. J.P. přidal poznámku o
tom, že takový nástroj je v katedrálním uspořádání. Informace by měly jít z dola ke kolegiu

děkana přes vedoucí kateder a obráceně z kolegia děkana až na úroveň studentů také
přes vedoucí kateder. Velká shromáždění jsou ty spíše vhodná k ujasnění si zpětné vazby.
Je dobré se zamyslet nad tím, jak informace proudí a jak je sdílet.
5) Tento bod se týkal fungování jednoho z dílenských pracovišť. AS konstatoval, že se
nemůže vyjádřit dotčené pracoviště a tudíž by debata na toto téma nebyla zcela korektní.
Nicméně navrhuje učinit určité kroky na webových stránkách fakulty ke zvýšení
informovanosti, co se týká dílenských pracovišť.
V souladu se jednacím řádem AS FUD a vysokoškolským zákonem AS FUD hlasoval o
prvních dvou bodech. K bodu III. se vyjádřil. Bod čtvrtý projednal.
Hlasování pro bod I. proběhlo takto:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
Hlasování pro bod II. proběhlo takto:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
Vyjádření v případě bodu III.
AS FUD se vyjadřuje kladně k návrhu děkana fakulty doc. MgrA. Pavla Mrkuse
Zapsa: Tomáš Pavlíček
Přílohy:
Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021, návrh členů umělecké rady
FUD UJEP v Ústí nad Labem, email s podněty od posluchače Davida Babky

