Kolegium děkana FUD UJEP
17. 12. 2019
Přítomni:

doc. Mgr. A. P. Mrkus; PhDr. J. Polanecký, Ph.D.; Mgr. M. Matoušek; MgA. J.
Bartoš; MgA. P. Frič; MgA. M. Mochal; prof. Mgr. M. Koleček, Ph.D.; doc. Mgr.
M. Thelenová; doc. PhDr. T. Pavlíček, Ph.D., doc. ak. mal. V. Švec
MgA. M. Lišková (zapisovatelka)

Omluveni:

Mgr. et MgA. J. Krtička, Ph.D., doc. Mgr. Z. Kolečková, Ph.D.

Program:
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ
2. ČERPÁNÍ ROZPOČTU
3. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA
4. INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ
5. RŮZNÉ
________________________________________________________________________________________
1.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ
P. Mrkus
1.1.
Výběrová řízení na volné pozice - Asistent ateliéru Sklo, odborný asistent pro
výuku předmětů Právo, Autorské právo a praxe a Ediční činnost a odborný
asistent pro výuku předmětů v oblasti tvorby písma - Konkurz na obsazení
pozice asistenta ateliéru Sklo proběhlo 17. 12. ve 13 hodin - na tuto pozici
vybraný kandidát nastoupí od ledna 2020, ostatní konkurzy proběhnou v lednu
2020.
1.2.
Diplomky 20 - prostory - po projednání rozhodnuto o pronájmu prostoru po
současné GEF (v Armaturce v ulici Jateční). GEF bude dle dohody na místě do
poloviny ledna, poté můžeme v těchto prostorách začít realizovat svůj
program (např. workshopy, konference, část zimních klauzur, přednášky atp.),
nájem pro instalaci DP poté udržíme do konce července 2020, kdy prostory
předáme.
2.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
2.1.
Čerpání rozpočtu - 92,07%, - zahrnuto vyplácení odměn, dočerpání
ateliérových rozpočtů, atp. Tajemník ukazuje v IMIS, jak do jednotlivých
rozpočtů nahlédnout a zkontrolovat, prochází důležité velké rozpočty a
komentuje jejich čerpání.
2.2.
Úprava platů ak. pracovníků - Příští rok do rozpočtu zasáhne úprava platů ak.
pracovníků dle schválené směrnice, dále se také promítne celoplošné
navýšení minimální mzdy všech zaměstnanců.
2.3.
FUČ - Fond umělecké činnosti - tato nová rozpočtová položka vycházející z
výsledků RUV by měla přinést do rozpočtu cca o 7 mil. Kč více.

3.
INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA
P. Mrkus
3.1.
Nový institucionální plán - IP na období 2021-2025 a Strategický záměr UJEP
2021+ - na univerzitě budou vznikat klíčové strategické dokumenty- děkan
upozorňuje na jejich význam, bude třeba při jejich tvorbě aktivně
spolupracovat na základě harmonogramu a výzvy z vedení UJEP.
3.2.
V kolegiu rektora proběhla diskuze na téma priorit vedení UJEP ve věci
rozhodování o přidělení finanční podpory ÚK jednotlivým projektům fakult
3.3.
SIMS - výstupy z tohoto systému ukazují, že oproti roku 2018 celkový počet
studentů FUD vzrostl na 101% (v přepočtu na 103%).
4.
INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ
J. Polanecký
Erasmus+ 2019/20
4.1.
Mobilita studentů: Výsledek výběrových řízení na studentské mobility v
programu Erasmus+ v LS 2019/20. Do plánu výjezdů na studijní pobyty bude
zařazeno 20 studentů FUD (z 50 za celou UJEP).
V případě praktických stáží 2 stud. Z FUD. V lednu 2020 se mohou vybraní
studenti zúčastnit dle jazyka výuky či praxe v zahraničí intenzivního kurzu
angličtiny, němčiny či španělštiny.
4.2.
Mobilita zaměstnanců: Vybraní zaměstnanci, kteří ještě nevyjeli, jsou
povinni předložit potvrzené dokumenty na rektorát do 29. 2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Další podpora mezinárodní spolupráce 2019 (IP mobilita a ukazatel D)
K 29. 11. 2019 bylo schváleno celkem 58 žádostí v celkovém objemu 2 544
tis. Kč, z toho v rámci aktivity A 7 žádostí v objemu 728 tis. Kč: FF 1 – 77 tis.
Kč, FUD 2 – 122 tis. Kč, PF 3 – 365 tis. Kč, PřF 1 – 164 tis. Kč a v rámci
aktivity B 51 žádostí v objemu 1 816 tis. Kč: FF 5 – 299 tis. Kč, FUD 23 –
757 tis. Kč, FZS 2 – 51 tis. Kč, FŽP 3 – 206 tis. Kč, PF 11 – 411 tis. Kč, PřF 3
– 60 tis. Kč, REK 4 – 32 tis. Kč.
Výzva pro podávání žádostí o finanční podporu na další aktivity (tzv. aktivity
B) bude vyhlášena až v průběhu roku 2020 (nejdříve v únoru 2020) po
zveřejnění výše finančních prostředků na mezinárodní spolupráci na rok
2020.
Dokumentační archiv za rok 2019
Vedoucí pracovišť
FUD nahlásí mailem proděkanovi Polaneckému
významné úspěchy studentů a ak. pracovníků v roce 2019. Jde o ceny v
soutěžích, mimořádné realizace, prestižní výstavy apod. (Formát: Jméno,
událost, místo, datum
T: 31. 1. 2020
Tabulky aktivit za rok 2019
Byly rozeslány tabulky monitorující aktivity pracovišť. Každý ak. pracovník
vyplní za sebe a studenty a pošle sekretářce pracoviště. Sekretářky odešlou

souhrnné tabulky za jednotlivé katedry M. Vlčkové.
T: 15. 1. 2020

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Výsledky Národní ceny za studentský design 2019
2 studenti ateliéru Produktový design FUD získali ocenění Excelentní
studentský design: Filip Krampla (zároveň Cena Design Cabinetu) a Valeria
Shveikina.
Marketing a propagace
Pokračují přípravy na veletrh Gaudeamus 2020. V současnosti se připravuje
návrh stánku, propagační brožury jednotlivých fakult a propagační předměty
pro studenty.
Na fakultách proběhly návštěvy z ICUK, v rámci kterých došlo k vytipování
pracovišť pro setkání s podnikateli, které se uskuteční dne 28. 1. 2020.
Pokračují práce na webu Univerzita severu. Pokud by se objevily jakékoliv
nefunkčnosti nebo nesrovnalosti, je třeba o tom informovat přímo p. Růžičku.

M. Thelenová
4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

Akreditace studijních programů FUD
Na zasedání RpVH UJEP dne 19. 11. 2019 byl za přítomnosti děkana FUD
projednán návrh záměru žádosti o akreditaci doktorského programu Vizuální
komunikace, a to bez připomínek. Akreditační materiál byl následně zaslán na
NAÚ. Nyní budeme čekat na výsledek.
Zadání témat klauzurních prací na ZS 2019/2020
Termín pro zadání témat byl 4. 12. 2019 Pokud jste tak ještě neučinili,
zasílejte témata a také seznamy studentů za své ateliéry paním sekretářkám
příslušných kateder.
Obhajoby klauzurních prací se uskuteční v termínu 4. 2.–5. 2. 2020.
Jednotlivé ateliéry prosím o dodání externích členů komisí, aby jim mohli být
zaslány zvací dopisy, dodat nejpozději do 7. 1. 2020.
Přijímací řízení do bakalářského studia na rok 2020/2021
Přijímací řízení se uskuteční v termínu 11.–13. 2. 2020.
Dne 11. 2. 2020 uchazeči odevzdají své domácí práce do ateliérů v čase
8.30–10.30 hodin.
Dne 12. 2. 2020 absolvují test a jednotlivé disciplíny (viz přiložený
harmonogram).
Dne 13. 2. 2020 absolvují pohovor, v případě menšího počtu uchazečů je
možné dle dohody s uchazeči absolvovat pohovor již dne 12. 2. 2020
Přihlášky je možné podávat do 16. 1. 2020.
Zatím je v systému celkem 87 přihlášek (vloni jsme měli v polovině prosince
cca 65), ovšem mnoho z nich není ještě zaplacených.
Čísla přihlášených po oborech: Grafický design 36, Design 30, Fotografie a
intermediální tvorba 21.

4.22.
4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

Konkrétní, proměnlivá čísla pro jednotlivé ateliéry mohou zjistit vedoucí
ateliérů na studijním oddělení.
KVP zajistí pro přijímací řízení modely dle požadavků jednotlivých ateliérů,
zodpovídá M. Kuriš
KDTU zajistí přípravu testů. Zodpovídá A. Vartecká a L. Sýkorová.
Den otevřených dveří UJEP
Uskuteční se 29. 1. 2020 v čase 11–14 hodin, určen především pro uchazeče
o navazující magisterské a doktorské studium. Obecné informace bude
podávat proděkanka pro studium a pro Kurátorská studia vedoucí KDTU, prof.
Koleček.
Zájemci budou samozřejmě navštěvovat i jednotlivé ateliéry, proto prosím o
účast pedagogy jednotlivých ateliérů.
Aktualizace dokumentů FUD
Byla inovována směrnice děkana k vedení kvalifikačních prací, a to na
základě požadavků NAÚ. Není možné udělovat výjimky pro maximální počet
vedených
prací.
Jeden
pedagog
může
vést
maximálně
15
bakalářských/diplomových prací a 5 dizertačních prací, tedy 20 celkem.
Celé znění směrnice:
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/10/smernice-kvalifikacni-prac
e-fud-2019.pdf
Dále byla aktualizována směrnice děkana o bakalářských, diplomových a
dizertačních pracích. Celé znění směrnice:
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/12/smernice-dekana-fud-2019
-03.pdf
Dále byl aktualizován příkaz děkana k uznávání zkoušek a zápočtů. Celé
znění příkazu:
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/12/prikaz-dekana-fud-2019-04
.pdf

M. Mochal
4.27.
4.28.
4.29.

4.30.

Cukroví – pozvánka na celodenní vánoční program probíhající po celé budově
fakulty.
Rozšířené kolegium 7. 1. 2020 – navrhuje body programu – strategie PR FUD,
tříděný odpad, komunitní zahrada
Informační systém HAP – Hodnocení akademických pracovníků – ve
spolupráci s UJEP se připravuje systém, ve kterém by bylo možné
zpracovávat data z dalších dílčích systémů z IMIS, RUV + kurátorské aktivity,
je třeba oslovit p. doc. Talašovou z UPOL ohledně možnosti úpravy systému
pro potřeby FUD
Manažer kybernetické bezpečnosti – vedení UJEP připravuje systém, který by
bránil kybernetickým útokům. Na UJEP bude ustanoven výbor a manažer
kybernetické bezpečnosti.

4.31.

4.32.

4.33.

Obchodní centrum UJEP – IT připravuje projekt, který by řešil možnost
efektivního e-nákupu reklamních a upomínkových předmětů UJEP. Přes tento
e-shop by mohly svůj merchandise nabízet i jednotlivé fakulty. Nyní je třeba si
za FUD ujasnit, co vše bychom přes tuto platformu chtěli nabízet.
Orientační systém fakulty – ateliéry GD2 řeší toto téma jako zadání zimních
klauzur – pracovní název FUD GUIDE. Začátek realizace je plánován na únor
po výběru nejlepšího návrhu. Je třeba zjistit jaké jsou podmínky údržby
veřejných budov s ohledem na obnovu výmalby chodeb atp.
Milan Design Week – proběhlo jednání s ateliéry, které by se do této
prezentace zapojily.

5.
RŮZNÉ
P. Mrkus
5.1.
Umělecká rada 7. 2. 2020 - projednává Plán realizace strategického záměru
FUD na rok 2020. Tento bude nejdříve diskutován na kolegiu děkana 7. 1.
Děkan s předstihem rozešle návrh Plánu e-mailem.
Kolegium děkana 7. 1. 2020 - od 10:00
5.2.
Rozšířené kolegium děkana se bude konat 7. 1. - od 11.00 v č. 537
Program rozšířeného kolegia:
1) RUV 2) PR strategie 4) Různé
5.3.
Ceny rektora - cenu obdrželi prof. Miloš Michálek, MgA. Adéla Machová PhD.,
BcA. Filip Krampla, Dany Vigil, cenu města Teplice Karolína Fialková
5.4.
IP / praxe - podpora bude v roce 2020 poskytnuta v hodnotě 300 tis. Kč
5.5.
Akreditace b
 akalářského studia - Harmonogram dalšího postupu
leden - únor / kompletace akreditačních materiálů
březen / odevzdání materiálů na RpVH UJEP
duben / odeslání materiálů na NAÚ
5.6.
Realizace rekonstrukce DUUL - na začátku příštího roku se ustanoví pracovní
skupina, která se bude zabývat komplexní náplní činnosti DUUL a jeho
finančního a organizačního zabezpečení pro období po jeho uvedení do
plného provozu. Návrh členů: prof. Koleček, doc. Mrkus, MgA. Mochal, MgA.
Machová
Plánovaný harmonogram projektu REART:
2021 / duben - kolaudace - začátek stěhování
2021 / podzim - reálný začátek provozu
5.7.
Počet přihlášek ke studiu - po uzavření přihlášek ke studiu do bakalářského
studia se vyhodnotí klesající / vzrůstající tendence jejich počtu, dále se budou
hledat opatření k jejich výraznějšímu navýšení - M. Mochal, M. Lišková, J.
Polanecký
5.8.
Předklauzurní uvolnění od zkouškových termínů - připomínka dohody, která
byla uzavřena v minulém roce v kolegiu děkana: Studenti by měli získat
prostor k dokončení svých klauzurních prací - vyučující by v týdnu před
obhajobami neměli vypisovat termíny ke skládání zkoušek. Tento návrh byl již
projednán a schválen a praktikován v minulém roce. Probíhá diskuse o
smyslu tohoto návrhu a jeho funkčnosti. Tento bod se znovu projedná v
lednovém kolegiu.

M. Koleček
5.9.

5.10.

T. Pavlíček
5.11.

Akreditace Bakalářského studia
Prof. Koleček upozorňuje na to, že bude třeba udělat rozhodnutí, zda v rámci
studijního programu Design budou akreditovány dvě specializace, a to s
ohledem na specifické potřeby ateliérů zaměřených na 2D a ateliérů
zaměřených na 3D. K tomuto tématu navrhuje setkání (první / druhý týden v
lednu).
Konkurzy na volné pracovní pozice - apeluje na obezřetnost správného
postupu při průběhu konkurzů. Doporučuje bližší konzultaci s právníkem,
abychom předešli případným chybám, které by mohly být posléze
napadnutelné.

Volby do AS - za akademickou kurii byli zvoleni Jiří Dvořák, Vladimír Švec a
Martin Verner a náhradníkem je Martin Urban. Za studentskou kurii byli
zvoleni Martin Krupa a Josef Schmidt.

Příští kolegium děkana se bude konat 7. 1. 2020 od 10 hodin, m
 ístnost č. 234.
Rozšířené kolegium děkana se bude konat 7
 . 1. 2020 od 11 hodin, aula č. 537.

Zapsala: M. Lišková
Schválil: P. Mrkus

PŘÍLOHA č. 1
Informace pro potřeby PR fakulty k akci Zimní sklizeň 2020
Zimní sklizeň 20 / vzor anotace ateliéru
Ateliér:
Time-Based Media
Téma klauzurní práce:
Déšť, data a rychlost

Anotace tématu ( 500 znaků):
Název výstavy Déšť, data a rychlost odkazuje na obraz Williama Turnera (Déšť, pára a rychlost –
Velká západní železnice z r. 1844). Můžeme být fascinováni atmosférickou podmanivostí procesů v
krajině a zároveň svoji pozornost napřimovat k technologickému vývoji, současně však stojíme před
výzvou, jak realizovat jejich vzájemnou rovnováhu. Hledání předpokladů pro porozumění mezi
přirozeným a artificiálním přináší otázky, prostřednictvím kterých studenti nastavují podmínky svých
subjektivních uměleckých výpovědí. Reflexe vztahů přírody, technologie a individuálních postojů
emancipují ve formátech audiovizuálních dat sjednocených v rámci výstavy do jednoho komplexního
souboru.

3 fotografie:
z procesu vzniku prací, konzultací, hotové práce, náhledy, vizualizace – zaslat ideálně v
tiskové kvalitě

Práce:
Anna Šeflová / Zdroje a vlivy / Autoreflexe / 1. roč. MgA / 2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec ipsum massa, ullamcorper
in, auctor et, scelerisque sed, est.
Tereza Vlasáková / Zdroje a vlivy / Jelen / 3. roč. BcA / 2020
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam,
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Fusce consectetuer risus a nunc. Fusce aliquam
vestibulum ipsum. Nulla quis diam. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

