
Zápis z 99. zasedání AS FUD z 19. 2. 2020 
 
 
Prezence:  dle prezenční listiny 
Omluveni: MgA. Pavel Frič, Kryštof Vitner 
Předseda AS FUD konstatoval usnášení schopnost 
Program: 

1. Rezignace předsedy AS FUD na funkci předsednictví a volba nového předsedy. 
2. Zapsání vyjádření AS FUD k akreditaci studijního programu Design se specializacemi Design a 

Grafický design per rollam. ze dne 21. 1. 2020. 
3. Termíny nadcházejících zasedání AS FUD. 

 
 
1) Rezignace předsedy AS FUD na funkci předsednictví a volba nového předsedy 
 
Předseda AS FUD zahájil zasedání AS FUD oznámením o své rezignaci na předsednictví tak, jak oznámil 
členům AS FUD ve svém emailu z 31. 1. 2020. Podání rezignace na funkci předsedy bylo vedeno především 
z osobních důvodů. Jako svého nástupce doporučil MgA. Aleše Loziaka, kterého informoval o svém kroku 
v předstihu.  
 
A. L.  navázal na předsedu a popsal vývoj rozhovorů. AL vyzval přítomné členy AS FUD k diskuzi nad funkcí 
a zodpovědností předsedy AS FUD. Vyzval přítomné k diskuzi a upozornil na to, že volba předsedy by měla 
být společným konsensem všech členů.  
 
A.L. zmínil také otázku toho, že je ředitelem spolku Hraničář, a zda-li to nebude mít negativní vliv na roli 
předsedy AS FUD. V tomto smyslu nevznesl nikdo žádnou námitku.  
 
A.L. se otázal na názor předsedy AS FUD, jak vidí výkon své funkce nad rámec formálního působení. 
Odpověď předsedy AS FUD vyzněla v tom smyslu, že základ vidí v moderování zasedání akademického 
senátu a zajištění komunikace mezi AS FUD a vedením fakulty.  
 
R. J. vznesl dotaz zda-li důvodem rezignace nebylo prohlášení AS FUD ve věci pořízení uměleckého 
artefaktu sousoší (viz. Zápis z 97. zasedání AS FUD z 9.10. 2019. Odpověď byla, že nikoli.  
 
R.J. podal informaci novém uspořádání AS UJEP a o působení senátorů za FUD.  
 
AS FUD přistoupil k volbě nového předsedy. Volba probíhala podle jednacího řádu AS FUD. Byla zvolena 
tříčlenná komise, která řídila volbu nového předsedy AS FUD. Komise byla ve složení předseda Filip Švácha, 
členové Katrin Bittnerová a Jan Prošek. Hlasování probíhalo tajně hlasovacími lístky. Předseda AS FUD je 
zvolen prostou většinou senátorů (viz. Jednací řád AS FUD UJEP v Ústí nad Labem čl. 3, odst. 5). 
 
Výsledek hlasování:  
Pavel Frič – 1 hlas 
Radek Jandera – 2 hlasy 
Aleš Loziak – 6 hlasů 
Novým předsedou AS FUD se stal MgA. Aleš Loziak. 
 
 
2) Zapsání vyjádření AS FUD k akreditaci studijního programu Design se specializacemi Design a 
Grafický design per rollam. ze dne 21. 1. 2020. 
 
Děkan fakulty doc. MgA. Pavel Mrkus požádal AS FUD o vyjádření k návrhu záměru předložit žádost o 
akreditaci se studijního programu Design se specializacemi Design a Grafický design. Nově byl navržen 
studijní program se specializacemi Design a Grafický design. (viz. Dopis děkana fakulty AS FUD v příloze 



zápisu). AS FUD se v emailové korespondenci vyjádřil kladně už 23. 1. 2020 (viz. emailová korespondence 
v příloze zápisu).  
 
3) Termíny nadcházejících zasedání AS FUD. 
 
Stanovení dat zasedání AS FUD v letním semestru. 18. 3., 13. 5. (náhradní termín 20. 5.), 22. 4., středy od 
15:00, 9. 6. úterý v 10:00 hodin.  
 
 
 
Zapsal : Tomáš Pavlíček 
Ověřil :  Aleš Loziak 
Přílohy: Emailová korespondence z vyjádření per rollam k akreditačním specializacím Design a Grafický 
design včetně průvodního emailu děkana fakulty. 
  


