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________________________________________________________________________________________
1.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ
P. Mrkus
1.1.
Přijímací zkoušky – počet přihlášek narostl od loňského roku o 50 uchazečů.
1.2.
Obhajoby klauzurních prací – obhajoby proběhly úspěšně. Následovala
výstava Zimní sklizeň. Otevřeno 6.—8. 2. 2020.
1.3.
Přivítání nově zvoleného předsedy Akademického senátu FUD Aleš Loziaka
1.4.
Armaturka – byla rozeslána výzva ateliérům na vlastní programy ve volném
prostoru — ateliérové workshopy. M. Mochal – jedinečná možnost využít
výjimečný prostor. Koordinátorem ateliérových aktivit v prostoru je Štěpán
Smetana. Kontakt : +420 607 273 365 / stepan.smetana@ujep.cz
1.5.
Armaturka – Výstava “Best Of” (duben—květen), kurátoři výstavy – J.
Polanecký a A. Vartecká, produkce instalace J. Bartoš
1.6.
Armaturka – instalace výstavy diplomových prací začne 17. 5. vernisáž pak
27. 5. Kurátorkou bude E. Mráziková, produkce instalací J. Bartoš
1.7.
Akreditace – Z. Kolečková a M. Thelenová průběžně zpracovávají materiály,
viz níže
1.8.
RUV – zápisy hotovy, kvalitativní vzestup jednotlivých záznamů, děkuje všem
AP za splnění

2.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
M. Matoušek
2.1.
Tabulka – výsledek ročního hospodaření ateliérových rozpočtů – komentuje
jednotlivé rozpočty. Čerpání FUD za rok 2019 = 102 % – deficit byl pokryt z
fondu provozních prostředků. Velké rozdíly mezi čerpáním jednotlivých

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.

INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA

P. Mrkus
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

ateliérů / kateder (KVK i přes stop-stav čerpání čerpala cca o 60 tis Kč více).
Řešení: ateliéry které přečerpají rozpočet, dostanou v následujícím roce do
rozpočtu o tu částku méně.
Plotr – poprvé v plusu 93 tis Kč - doplňková činnost
Rozpočet fakulty na rok 2020 – schvalování proběhne duben/květen.
Celkově bude univerzita o cca 25 mil Kč více než loni. Rozpočet letos poprvé
ovlivní nový fond FUČ (fond umělecké činnosti). Předpokládáme tedy
navýšení rozpočtu oproti loňskému roku, zároveň však také zvýšení nákladů
zejména ve mzdách.
Navýšení mezd – podle schváleného dokumentu, který stanovuje odměňování
ak. zaměstnanců na základě jejich pracovních funkcí. V plánu je také
projednání ohodnocení THP pracovníků. Zákonem dané zvýšení minimální a
zaručené mzdy činí pro rok 2020 včetně odvodů cca 1 500 tis .
RUV - ovlivňuje rozpočet do větší míry než dosud, a je třeba věnovat
pozornost kvalitě zápisů do registru

Výroční zpráva UJEP – zpracováno, na rektorát odeslány vybrané body, do 1.
7. 2020 musí být odevzdána finální verze výroční zprávy FUD. Postup přípravy
zprávy bude projednán ve vedení.
Strategie vědy a výzkumu na UJEP – Strategický dokument ve formě návrhu
- proběhne schvalování v AS UJEP. Nutno ubránit pozici uměleckých programů
a relevanci výstupů jejich tvůrčí činnosti. (Umělecká činnost jako ekvivalent
vědecké a výzkumné činnosti.) Návaznost na další rozvojové dokumenty a
plány, granty, akreditace.
Nový kariérní a Pracovní řád UJEP
OP JAK – n
 ový operační program, návaznost na OP VVV
Obdrželi jsem data k zasílání dokumentů do Rady pro vnitřní hodnocení
MEP - mezinárodní evaluační panel - schválen MŠMT
MV dočasně neuděluje víza pro hosty z Číny

INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ

J. Polanecký
Erasmus+
4.1.

4.2.

Zaměstnanci vybraní na mobility v ak. roce 2019/2020, kteří do 28. 2. 2020
nedodají na rektorát potvrzené dokumenty, budou vyřazeni s plánu mobilit a
jejich přidělené dny budou nabídnuty v další výzvě.
Další podpora mezinárodní spolupráce 2020 (IP mobilita a ukazatel D) – Byla
vyhlášena výzva pro podávání žádostí o finanční podporu v rámci další
podpory mezinárodní spolupráce v roce 2020 (tzv. aktivity B), tedy z
prostředků IP mobilita a rozpočtového ukazatele D. Finanční podporu bude

4.3.

4.4.

4.5.

možné poskytnout na tyto akce: výjezdy akademických pracovníků na
zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních
programů, aktivní umělecká a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí,
hostování zahraničních odborníků, výjezdy pracovníků na zahraniční vysoké
školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce,
zahraniční exkurze, výstavy apod., výjezdy pracovníků za účelem prezentace
fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci, výjezdy
studentů na zahraniční letní školy, další aktivity související s internacionalizací
UJEP.
Výzva na přípravu e-learningových kurzů nebude pro rok 2020 z těchto
prostředků vyhlášena. Informace k podávání žádostí budou zveřejněny na
webových
stránkách
UJEP
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace (pro studenty)
a
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2
(pro
zaměstnance). Žádosti se budou podávat na oddělení pro vnější vztahy
rektorátu v obálce opatřené PID kódem průběžně. Žádosti budou
vyhodnocovány s ohledem na daná pravidla prorektorem pro vnější vztahy v
pořadí, v jakém budou podány, a to do vyčerpání prostředků, které budou na
tyto aktivity k dispozici (zatím cca 700 tis. Kč). Financovat bude možné pouze
akce realizované v roce 2020, tj. mezi 1. 1. a 31. 12. 2020, a žádost bude
možné podat i na již proběhlé akce.
Proděkani jednotlivých fakult obdrželi stručné zhodnocení cizojazyčné verze
webových stránek své součásti (viz příloha 1). Analýza vznikla v rámci KA06
projektu U21; nechává na součástech, jak ji využijí v další úpravě
cizojazyčného webu.
UJEP obdržela Individualizovanou zprávu o šetření Absolvent 2018 pro
UJEP. Zpráva obsahuje zajímavé výsledky, včetně grafického vyhodnocení
těchto výsledků. Lze využít při zaměření se na oslovení dalších, nových
uchazečů.

M. Thelenová
4.6.

4.7.

4.8.

Akreditace studijních programů FUD
AS FUD projednal a UR FUD projednala a schválila návrh záměru předložit
žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Design se
specializacemi Design a Grafický design. Příprava akreditačních materiálů
programů Výtvarná umění a Design se specializacemi probíhá a materiály
budou projednány na dubnovém zasedání RpVH UJEP (V definitivní podobě
nutné odevzdat nejpozději 1. 4. 2020, k předběžné kontrole již v půlce
března.). Následně budou materiály zaslány na NAÚ. K akreditačním
materiálům doktorského studijního programu Vizuální komunikace, které byly
na NAÚ zaslány v listopadu 2019, zatím nemáme žádné vyjádření. S
ohledem na množství akreditací z celé ČR může být proces opožděn.
Prof. Kolečková sděluje, co je potřeba dořešit: sejdou se s vedoucími kateder
(úterý 3.3. v 11 hod) a seznámí je s “hrubou kostrou bak. akreditací” s
procesem zapracování všech požadavků, návrhů a změn.
Prof. Kolečková - upozorňuje na skutečnost, že v akred. tabulkách CV garantů
předmětů se projevují významné rozdíly mezi ak. pracovníky v uváděné tvůrčí
činnosti.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

M. Mochal
4.18.
4.19.

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářského studia na rok 2020/2021 - proběhlo
přijímací řízení se uskutečnilo v termínu 11. 2.–13. 2. 2020, vyhlášený počet
přijímaných byl 60 studentů (4 na ateliér), bylo přijato celkem 88 studentů,
takže byla snaha vytvořit rezervu s ohledem na ty, kteří nenastoupí a také s
ohledem na možný pokles přihlášek u navazujícího magisterského studia, je
potěšující, že letos bylo uchazečů o 50 více (vloni 197, letos 247)
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na rok 2020/2021
přihlášky původně bylo možné podávat do 28. 2. 2020 a termín byl
prodloužen do 30. 3. 2020 (aktuální čísla jsou orientační, protože ještě mnoho
z nich nezaplatilo), přihlášek zatím máme celkem 35 (vloni celkem
přihlášených 71) (aktuální čísla po katedrách: KDE-6, KUU-4, KVK-12,
KFO-6, KEO-7), přihlášky pro obor Kurátorská studia je možné podávat do
30. 3. 2020, přihlášky zatím máme celkem 3 (vloni celkem přihlášených 10)
Zadávání do STAG: pokud tak ještě nebylo učiněno, je třeba zadávat do
STAG zápočty za Ateliér a dílny a další zápočty a zkoušky
Zahájení výuky v letím semestru 2019/2020 dle harmonogramu FUD byla
započata výuka letního semestru 17. 2. 2020, rozvrh na letní semestr byl
zveřejněn na webu, včetně doplňujících informací k blokové výuce, výuce
Kurátorských studií a přednáškovému cyklu Čelem k umění
Přihlášky k SZZ a SDZ termín pro odevzdání písemných přihlášek k SZZ z
dějin umění je 13. 3. 2020 (na studijní oddělení FUD), termín pro odevzdání
přihlášek k “SDZ – ústní zkouška” je 13. 3. 2020 (na studijní oddělení FUD)
Schůzka s diplomanty bakalářského i magisterského studia se uskuteční 25.
3. 2020, čas a prostor bude včas upřesněn na webu FUD, přítomen i tým pro
realizaci výstavy DP a katalogu
Harmonogram FUD na akademický rok 2020/2021_– již máme všechny
podklady z harmonogramu UJEP, návrh harmonogramu FUD byl zaslán
mailem členům kolegia k vyjádření a po následné debatě v rámci kolegia bylo
upraveno několik termínů, nyní je třeba harmonogram zveřejnit
Děkan: změny v harmonogramu - posunutí zápisu o 1 den, studijní oddělení
+ posunutí přijímacího řízení MgA na pondělí (dosud bylo vzápětí po vernisáži
BP a DP), prodlouží se výstava klauzur v LS do 30. 6., čímž vznikne čas pro
Tour de FUD. Vzneseny dotazy na další možné změny - přijímací řízení se
kryje s jinými uměleckými VŠ, lze přijímací řízení zkrátit na dva dny? Po
diskuzi děkan shrnuje shodu celého kolegia: Přijímací řízení v ak. roce
2020/2021 bude v pátek a sobotu 12.–13. 2. a písemný test bude součástí
prvního kola pro všechny uchazeče uspořádaný ve dvou skupinách.
Matoušek: k 1. 3. přijata pí Kadlecová na výuku právo, autorské právo. Frič:
výuka (i práva) bude probíhat od 3. 3., studenti byli informováni hromadným
mailem a ve vzkazníku na webu, výuka ediční činnosti bude garantována P.
Fričem a bude probíhat formou workshopů odborníků (Zajíček, Mrkusová
apod.).

Investiční činnosti v Kampusu: Dobré hodnocení pro FUD - rekonstrukce DUUL
běží dle harmonogramu a rozpočtu.
Projekty CRP – projekt FUD letos nebyl vedením UJEP mezi univerzitní návrhy
přijat

4.20.

4.21.

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 + aktivity
akademických pracovníků, je třeba oslovit p. doc. Talašovou z UPOL ohledně
možnosti úpravy systému pro potřeby FUD – stále pokračuje, nutno dále vést
diskuze o tom, proč je třeba nevyčlenit ze systému uměleckou (výzkumnou)
činnost a soustředit se pouze na vědu. Z toho důvodu je opět zmíněn důraz na
vlastní tvůrčí činnost zveřejněnou v kontrolním systému HAP, který mimo jiné
slouží vedení fakulty na monitoring kvality akademických pracovníků.
Orientační systém fakulty – v březnu budou představeny návrhy dvou týmů,
které postoupily do druhého kola grafické soutěže. Vítězný návrh bude vybrán
na základě realizace prototypů orientačního systému umístěného v budově
FUD. Proběhla diskuze ohledně realizace a případného plánovaného malování
společných prostor FUD, je třeba počkat na rozpočet (vlastní realizace +
ohodnocení studentů) + na příští kolegium připravit prezentaci těchto návrhů.

Z. Kolečková
4.22.
Studentská grantová soutěž – proběhla na začátku února konference
doktorandů, FUD a FF velmi dobře připravené a odprezentované výstupy.
Proběhlo také fakultní kolo SGS pro rok 2020, z MŠMT letos pro UJEP 11 531
000 Kč , FUD z toho méně než loni, jen 523 000 Kč. Ne všechny projekty mohly
být podpořeny, rozpočty všech projektů navržených k realizaci byly
redukovány. Některé projekty budou řešeny přes Vnitřní granty.
4.23.
Metodika hodnocení 17+, vyhodnocení výzkumné činnosti, škálování
vysokých škol, FUD v kategorii C, počítají se excelentní publikační výstupy, je
třeba pečlivě koncipovat publikace v AJ, zahraniční periodika, nakladatelství
apod.
4.24.
Byla uzavřena rámcová univerzitní smlouva o překladech do AJ, přednost
budou mít velké oficiální materiály pro mezinárodní evaluační panel
4.25.
V rámci projektu U21 bude podpořena Letní škola FUD.
4.26.
Edice FUD –
  uzávěrka termínu podání žádostí 29. 2. 2020,
4.27.
Vnitřní granty FUD - uzávěrka žádostí 30. 3. 2020
4.28.
Etická komise - do 31. 3. musí vzniknout fakultní etická komise. Její náplň
bude spočívat v ověřování etických postupů v oblasti grantové činnosti a
různých forem duševního vlastnictví (důležité pro realizaci grantových
projektů jako např. HORIZON 2020). do dalšího kolegia návrhy na členy.

5.
RŮZNÉ
P. Mrkus
5.1.
Organizace výstavy diplomových a bakalářských prací – návrhy na
kurátorské vedení: E. Mráziková v týmu s produkčním výstavy J. Bartošem,
vytvoření pracovního týmu pro realizaci výstavy v prostoru Armaturky
5.2.
Katalog DP - stejná verze jako loni, grafika F. Kast, vydání katalogu k
promocím, produkce: M. Lišková

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Fakultní škola FUD – návrh na udělení statutu Fakultní škola. Možnost
spolupracovat se střední školou, možnost provázání s praktickou výukou,
workshopy, prezentacemi; studenti a budoucí uchazeči se seznamují s
fakultou, budou osloveny 2 školy k jednání: SUPŠS Kamenický Šenov a SUPŠS
Železný Brod.
Nákup nového auta, výběrové řízení bude trvat cca 2 měsíce
Nabídka realizace památníku obětem srpnových událostí roku 1968 v Ústí
nad Labem, možnost zadat studentům jako seminární úkol: řeší : J. Bartoš
Zveřejňování zápisů z kolegia - děkan otvírá diskusi o zveřejňování zápisu,
Kolegium se shodlo na zveřejňování zápisu na webu fakulty.
Systém zpracování zápisů - sdílený dokument na google disku. Zápisy provádí
E. Mráziková
EQ arts – zpráva, porada v Brně na FaVU, posílá se zpráva z projektu a
vybrané body z evaluačního reportu (5 x pochvala, 5 x doporučení, 5 x
strategické opatření). Se zprávou bude nadále pracovat vedení fakulty.
Děkan oznamuje, že L. Hlaváček oslaví životní jubileum, 80 let.
Veletrh v Miláně - na základě doporučení MŠMT a MZV byla přihláška na
veletrh zrušena

M. Matoušek
5.10.
Znovu připomíná, že v dubnu bude probíhat elektronická inventura. Všichni si
musí zkontrolovat svou evidenci a případně provést v imisu odpis položky protokol o vyřazení majetku (lze se poradit s Š. Novákem)
5.11.
Opět důrazně připomíná, že po klauzurách je nutné uvést společné prostory a
chodby do původního stavu (uklidit hlavně nábytek a nepořádek), z důvodu
požární bezpečnost
M. Lišková
5.12.
Promoce akademického roku 2019/2020 – budou v muzeu, podle počtu se
budou odehrávat ve 2 nebo 3 skupinách
5.13.
Dotisk fakultní brožury, prosí o novou revizi fotografií a textů, text se potom
použije do nové brožury, která se chystá na září, nový akademický rok (grafik
M. Fanta)

Příští kolegium děkana se bude konat 24. 3. 2020 od 10 hodin, místnost č. 234.

Zapsala: E. Mráziková
Schválil: P. Mrkus

