
                        Zápis z 97. zasedání AS FUD z 9.10. 2019 

Prezence:         dle prezenční listiny, omluveni MgA. Jiří Toman,Ph.D., Klára Vlachová 

Hosté AS FUD: děkan fakulty doc. MgrA. Pavel Mrkus, prof. Mgr. Miloš Michálek 
                          Lucie Voříšková senátorka za FUD v AS UJEP 

AS FUD:           konstatována usnášeníschopnost Akademického senátu 

Program:          I. Vystoupení děkana fakulty – doc. Mgr.A Pavla Mrkuse, prof. Miloše 
Michálka 

                         II. Žádost paní proděkanky pro studium doc. M. Thelenové 

                         III. Termín voleb do AS UJEP a zvolení dílčí volební komise pro volby AS 
                              UJEP 
                 
                        IV. Termíny zasedání AS FUD 
  
                        V.  Různé 

I. Předseda AS FUD přivítal hosty a dal slovo panu děkanovi doc. Pavlu Mrkusovi. Pan 
děkan se obrátil na AS FUD ve věci prohlášení, které AS FUD zaslal rektorovi UJEP a AS 
UJEP ve věci instalace poslední ze tří soch zakoupených univerzitou. Děkan byl o 
prohlášení informován až poté, kdy bylo odesláno a zveřejněno. Děkan označil postup AS 
FUD v této věci za nešťastný, protože se domnívá, že veřejné prohlášení by bylo lépe 
nejprve konzultovat přímo s ním, s vedením fakulty, a případně se obrátit na zástupce 
fakulty v AS UJEP. Konstatoval, že vedení fakulty tím, že nebylo o takto závažném 
veřejném prohlášení informováno, se ocitlo v nepříjemné situaci vůči vedení univerzity. 
Zároveň dodal, že materiál, který byl vytvořen as FUD, je z vnějšího pohledu vnímán jako 
akt celé fakulty. Dále objasnil širší kontext a možnosti vhodného postupupři 
pojmenovávání odborných problémů, které by měly vyjadřovat stanovisko fakulty a otevírat 
možnost konstruktivní diskuze vedoucí k jejich řešení.  
Diskuze k bodu I.  

Radek Jandera  –  S časovým odstupem je zřejmé, že by formulace obsažené v textu 
prohlášení měly nebo mohly být jiné, ne tak konfrontační. Nicméně obsah, čili způsob 
toho, jak jsou získávána umělecká díla do veřejného prostoru veřejné univerzity, zůstávají 
aktuální. Dodal, že nepředpokládal, že text může vyvolat takovou vlnu osobní nevole. Ve 
vztahu k prohlášení připomněl, že na popud předcházejícího rektora vznikla mediální 
směrnice, která měla zabránit vyjadřování mimo vedení, ale že neví, zda ještě platí.  

Pavel Mrkus  Otázka  –  Zda bylo nutné jednat s takovou rychlostí. 
Radek Jandera  Odpověď – Šlo o symbolickou odpověď časově souznící s časem 
odhalení sochy.  
Pavel Mrkus  Odpověď – V takto konfrontačně nastavené rétorice prohlášení bohužel 
nelze očekávat, že bude možné vést další dialog. 
Radek Jandera  – AS UJEP se odhodlal zřídit odbornou komisi v rámci Pracovní komise 
pro kampus pro případ řešení volných ploch v rámci kampusu 
Radek Jandera  – Vyjádřil dále přesvědčení, že tato situace nebude vnímána jako akt celé 
fakulty a že nebude mít negativní dopad na kolegy a kolegyně, kteří se na prohlášení 
vůbec nepodíleli.  



Aleš Loziak –  AS FUD nedohlédl na to, že by text prohlášení mohl mít tak osobní dopad a 
že se stane akcelerátorem zdrženlivého vztahu vedení univerzity k fakultě. Vyjádřil také 
lítost nad tím, že k tomu došlo, a že tím byla narušena práce vedení fakulty. Podobně jako 
Radek Jandera konstatoval, že pokud by věděl, co text v této podobě způsobí, zasadil by 
se za jeho jinou podobu. Další debata by měla být o tom, jak v těchto případech správně 
reagovat a postupovat. 
Kryštof Vinter – Položil otázku, jak na vzniklou situaci dále reagovat.  

Miloš Michálek - K tomuto bodu se také vyjádřil prof. Miloš Michálek, který se AS FUD 
představil. V krátkosti nastínil historii toho, jak náročné bylo zakládat Fakultu umění a 
designu, s tím, že její existence není automatická. Připomněl, že v okamžiku, kdy se tato 
věc ocitla v místním deníku, dostala celá situace jinou dynamiku a žel začala být vnímána 
v osobní rovině. Připomněl, že akademický senát má také svou odpovědnost, která 
spočívá i v jisté míře diplomatického jednání, která ale tímto prohlášením nebyla naplněna. 
Vyzval senát k převzetí odpovědnosti.  

Aleš Loziak –  Poznamenal, že se domnívá, že reakce z vedení univerzity se mu zdá velmi 
osobní, ačkoli o osobní věc nejde. Dodal, že by bylo dobré posílit komunikaci mezi 
vedením fakulty a senátem, aby k podobným situacím nedocházelo.  
Pavel Mrkus – Připomněl, že předseda senátu je součástí kolegia děkana, a že k  
informacím z vedení fakulty má přímý přístup. Je potřeba je předávat dál. Všichni 
akademičtí pracovníci mají k dispozici zápisy z kolegia děkana. Případnou intenzivnější 
spolupráci s akademickým senátem však děkan fakulty přivítá.  

II. Paní proděkanka doc. Michaela Thelenová požádala v dopise AS FUD o vyjádření 
k poznámce pana dr. Jiřího Tomana vznesené na zasedání AS FUD dne 26. 6. 2019. Tato 
poznámka byla zanesena do zápisu z tohoto zasedání a upozorňuje na rozdílná čísla 
počtu přihlášených uchazečů ve Výroční zprávě FUD za rok 2018 a čísly přihlášených, 
které uvádí MŠMT. Paní proděkanka objasnila, že tato čísla pro výroční zprávu jsou 
generována z univerzitního e-systému STAG a není tedy možné, aby byla chybná. Rozdíl 
byl dán tím, že čísla přihlášených uchazečů z webu MŠMT, o která se opíral dr. Jiří Toman, 
uvádějí pouze uchazeče s občanstvím ČR a tzv. dlouhá magisterská studia (nikoliv 
navazující magisterská studia).   
Po telefonickém rozhovoru předsedy AS FUD s dr. Tomanem, bylo jím potvrzeno, že jde o 
tento rozdíl.  
Závěr: Čísla přihlášených uchazečů ve Výroční zprávě FUD za rok 2018 jsou správná, 
neboť jsou generována z univerzitního elektronického systému STAG a shodují se rovněž 
s čísly uvedenými ve Výroční zprávě UJEP za rok 2018.  

III. Volba dílčí komise pro řádné volby do AS UJEP na funkční období 1. 1. 2020 – 31.12. 
2022  a termínu voleb na FUD 
AS FUD zvolil pro termín voleb datum 11.12 a dílčí volební komisi k volbě do AS UJEP  ve 
složení  Katrin Bittnerová, Radek Jandera, Tomáš Pavlíček, Filip Švácha, Kryštof Vitner.  

Hlasování:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 

IV. Termíny zasedání AS FUD v roce 2019:  
 20.11., 11.12. 2019 

V. Děkan fakulty doc. Pavel Mrkus sdělil AS FUD, že ve dnech 21.10. a 22.10. proběhne 
na FUD mezinárodní evaulace. K setkání s hodnotiteli za AS FUD požádal předsedu AS 



FUD doc. Tomáše Pavlíčka a Bc. Karima Tarakji . AS FUD neměl námitek.  

Slovo dostala Lucie Voříšková zástupce FUD v AS UJEP. Lucie Voříšková je za AS UJEP 
členkou Pracovní komise pro kampus. Konstatovala, že forma prohlášení byla 
problematická, ale podstata zmíněného problému byl věcná.  Domnívala se, že mělo dojít 
ke komunikaci s vedením fakulty.  
Zmínila, že relaxační park byl sice na komisi projednán, ale původní projekt byl pozměněn 
a sochařská výzdoba v něm nebyla avizována ani debatována. Pracovní komise není příliš 
respektována v jejích názorech na úpravy vnějších prostor kampusu. Jde možná trochu o 
problém v komunikaci. Pozitivem v této situaci je, že v rámci debaty o úpravách veřejných 
venkovních ploch v kampusu UJEP došlo k tomu, že v Pracovní komisi pro kampus by 
měla vzniknout odborná komise pro posouzení architektonických a uměleckých vstupů do 
volných ploch v kampusu. Tuto subkomisi budou tvořit externí odborníci, míněno 
nečlenové AS UJEP.  Tato komise by se měla zabývat spíš praktickými kroky návrhů, 
konceptem dalšího rozvoje např. ve formě manuálu, který by vytyčoval možnosti, 
materiály, a vhodné postupy při realizaci veřejného prostoru univerzity. V minulosti již 
došlo k několika propagačním akcím, které měly ukázat možnosti kvalitního 
architektonického plánování, ovšem tyto akce zůstaly bez odpovídajícího efektu. 
Pracovní skupina má najít i ve spolupráci s Fakultou umění a designu odborníky a 
vypracovat koncepční plán pro univerzitu. Jako pozitivní příklad Lucie Voříšková uvedla to, 
že byl schválen plán na otevření přístupu do kampusu pomocí schodů směrem přes 
východní zeď kampusu. Dodala také, že bývá velký rozdíl mezi tím, co je předkládáno jako 
plány a tím, co je nakonec realizováno.  

AS FUD se ještě vrátil k debatě o prohlášení 
Pavel Frič  - Je potřeba vyvodit důsledky z celé situace. Je potřeba větší redakce 
případných textů. 
Radek Jandera –  Je nutná koordinace s ostatními součástmi fakulty 
Filip Švácha  – Prohlášení bylo zcela v režii AS FUD bez účasti vedení fakulty 
V debatě poté vykrystalizoval názor, že by se AS FUD měl zabývat debatou o upřesnění 
jeho kompetencí v rámci struktury fakulty. 

Zapsal a schválil:  

Přílohy: Text prohlášení AS FUD k instalaci soch v kampusu UJEP, vyjádření rektora UJEP 
k prohlášení AS FUD, text dopisu předsedy AS FUD adresovaný k rukám rektora UJEP, 
písemná žádost proděkanky doc. Michaely Thelenové 


