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3. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA 
4. INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ 
5. RŮZNÉ 

 
______________________________________________________________

_________ 
 
 
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
 

1.1. Děkan vítá všechny přítomné a seznamuje je s programem kolegia. Na úvod            
informuje o akreditaci doktorského studia, která byla udělena na 10 let bez            
připomínek. Akreditace bakalářského studia - obdrželi jsme složení komise,         
budeme čekat cca 2-3 měsíce na vyjádření. Děkuje všem, kteří se na tvorbě             
akreditací podíleli. (Detailní informace v bodě 4. 19.) 

1.2. Výsledky proběhlých konkurzů - Ateliér vizuální design - dvojice Michaela          
Labudová a Pavel Frič. Ateliér aplikovaná a rekl. fotografie - tým Jiří Thýn a              
Václav Kopecký. Dále na KDTU byl přijat na 0,5 Adam Štěch, na KEO Zdeněk              
Svejkovský 0,5 úvazku. Čeká nás výběrové řízení na asistenta GD2 a           
výběrové řízení na PR manažera.  
 

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTU 
 
2.1. Tajemník M. Matoušek představil průběh čerpání rozpočtu FUD. Rozpočet je          

čerpán s nižšími částkami z důvodu nouzového “covid režimu”. Tajemník          
podává informaci k jednotlivým položkám. Vzhledem k úsporám navrhuje         
tajemník prozíravost a vytvoření finančních zásob do dalších období. Děkan -           
podporuje slova pana tajemníka o nejistotě dalších období. V tuto chvíli           
nejsou známy rozpočty VVŠ ani metodické rámce, jak se s nimi bude            



pracovat. Chceme udržet plusový rozpočet a posílit rezervu, což znamená          
neutrácet zbytečně v ateliérech a podobně. V následné diskuzi se přítomní           
shodují, že katedry budou pracovat se stávajícími prostředky hospodárněji,         
utrácet především prostředky spojené s provozem a berou na vědomí (a           
budou informovat na svých katedrách), že výdaje (objednávky a fakturace)          
musí být uzavřeny do konce listopadu 2020.  
 
 

3. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA 
 
P. Mrkus 
3.1. Kolegium rektora nebylo, proběhla však osobní setkání rektora s jednotlivými          

děkany. Hovořilo se o rozpočtech fakult, dále o regulačních opatřeních v           
rámci koronavirové krize.  

3.2. Strategický záměr UJEP od roku 2021 rozeslán draft k poznámkám          
(odevzdáno do 21. 9.). Děkan žádá proděkany o poznámky a komentáře. SZ            
bude po projednání ve vedení UJEP ještě k připomínám ak. obci. 
 

4. INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ 
 
Z. Kolečková – Kolegium proděkanů pro vědu a tvůrčí činnost  
 
4.1. Z. K. informuje, že poslední kolegium proběhlo v březnu, od té doby nebylo             

svoláno. Z poslední schůzky : formální výčet projektů na uni, které jsou v             
řešení, info o mezinárodním evaluačním panelu. Pravděpodobnost tzv.        
hybridního setkání - jako je na jiných univerzitách, část panelistů fyzicky a            
část online. Metodika 17+ hodnocení jednotlivých uni, rozdělení na         
kvalitativní škále 1-4, jsme ve 3. jedno z kritérií je panel, další jsou M1 a M2,                
vědecké a tvůrčí výstupy, za celou UJEP bylo letos 11 výstupů, vedení            
univerzity  zvažuje, zda  reprezentovat  publikace a články z FUD a FF.  

4.2. Projekty - na vedení UJEP vznikly 4 projektové fiše, které nebyly           
projednávány s děkany. Koncepce projektů univerzity je jednostranně        
orientována na projekty technického, přírodovědného a pedagogického       
zaměření bez možné účasti FUD. Je třeba v celouniverzitní diskusi          
zakomponovat témata: kultura, umění, kulturní dědictví, kreativní průmysly,        
turismus, "kultivace regionu". 
Téma pro projednání v Ak. senátu fakulty a následný podnět k velkému            
senátu. 

4.3. Poslední uzávěrka projektů ÉTA, TAČR do 15. 10.  
Loziak Aleš - informace ze senátu k tématu možnosti podat TAČR na            
mapování kreativních průmyslů spolu s FF (děkanka Hrubá návrh).  
Koleček - informuje o nabídce vysoké školy báňské v Ostravě, projekt -            
keramika, sklo, spolupráce s umělci, rekonstrukce a úpravy mozaik.  
 
 
 



J. Polanecký – Kolegium proděkanů pro vnější vztahy 

4.4. Erasmus a zahraničí - V současné době se realizují náhradní          
zaměstnanecké mobility (tj. ty původně plánované na LS nebo nové na           
základě mimořádné výzvy). S ohledem na současný vývoj epidemiologické         
situace ohledně Covid-19 se však dá předpokládat, že ani díky prodloužení           
projektu nebudou všechny plánované zaměstnanecké mobility realizovány.       
Důsledkem může být přerozdělení menšího objemu finančních prostředků        
fakultám na organizaci mobilit, než bylo plánováno. Výzvu k uspořádání          
výběrových řízení na zaměstnanecké mobility realizované v rámci projektu         
Výzvy 2020 (tj. v akad. roce 2020/21) obdrží fakultní koordinátoři během září. 

4.5. Počty přidělených dnů: výukové pobyty učitelů FUD 11, praxe: FUD 21. 
4.6. Na začátku srpna bylo zahájeno uzavírání účastnických smluv se studenty a           

absolventy vysílanými na studijní pobyty a stáže v ZS 2020/21. FUD 9, na             
praktické stáže FUD 3. 

4.7. Incoming: K 8. 9. 2020 je na ZS akad. roku 2020/21 jsou ke krátkodobým              
studijním pobytům na FUD 3 studenti. 

4.8. Další podpora mezinárodní spolupráce 2021 (IP - internacionalizace) Do         
konce září bude vyhlášena v rámci Další podpory mezinárodní spolupráce v           
roce 2021 výzva pro studenty k podávání přihlášek na zahraniční studijní           
pobyty v roce 2021 realizované na partnerských zahraničních vysokých         
školách či formou free-movers (aktivita A). Termín pro podávání přihlášek          
bude 30.10. 2020. Více informací bude zveřejněno na        
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodnispoluprace. 

4.9. V souladu s názorem MŠMT bylo umožněno v rámci ukazatele D čerpání            
finančních prostředků na přípravu distančních opor nejen v cizím, ale i v            
českém jazyce. Dále stále platí nabídka rektorátu financovat všechny         
formy podpory internacionalizace součástí. Prostředky stále jsou k        
dispozici. 

4.10. Smlouvy o všeobecné spolupráci Dne 27. 8. 2020 byl uzavřen dodatek č. 3             
ke smlouvě o spolupráci s Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem na             
další pětileté období, tj. do 3. 10. 2025. 

4.11. Marketing a propagace UJEP Novým vedoucím oddělení je Ing. Ondřej          
Kounovský. Připravuje se změna vizuálu univerzity. univerzitaseveru.cz –        
dojde ke změně textů i fotografií. Pracuje se na platformě, ze které se budou              
čerpat informace k aktuálním studijním programům, a kterou si budou          
spravovat jednotlivé fakulty. pribeh.ujep.cz – chystá se zpracování 30 příběhů          
osobností univerzity k 30. výročí UJEP. V rámci projektu U21 vznikne           
univerzitní „rádio“, které bude fungovat na principu podcastů. V souvislosti s           
tím vyzval ing. Kounovský k aktivnímu zapojení mj. i zahraničních studentů,           
např. v rámci programu Erasmus+. 

4.12. Strategie internacionalizace UJEP - Byl předložen aktualizovaný dokument        
Strategická opatření pro posílení internacionalizace na Univerzitě J. E.         
Purkyně v Ústí nad Labem, který reflektuje situaci v roce 2020 včetně            
materiálu MŠMT Strategie internacionalizace vysokého školství na období od         
roku 2021. Porada vedení aktualizaci schválila dne 25.8. 2020. Dokument je           

https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodnispoluprace
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodnispoluprace


zveřejněn na 
https://www.ujep.cz/cs/strategie-internacionalizace  

 
 

M. Mochal – Kolegium proděkanů pro rozvoj – schůzka v CPTO. 
 
4.13. Připomíná vyhotovení a zveřejnění strategického plánu FUD do 31. 3. 2021. 
4.14. CRP projekty – je jich celkem 5 a z toho 1 za FUD, který byl již rezervován.  
4.15. UJEP APP pro android – aplikace pro administraci systému STAG v chytrém            

telefonu, aplikace bude postavena i na iPhone, je to v procesu. UJEP zřídil             
vlastní platformu pro videokonference a online výuku. Jedná se o stabilní           
prostředí s vysokou kvalitou, které se nachází na odkazu www.blue.ujep.cz.  

4.16. Vznikne nová brožura FUD. Tento týden se finalizuje sběr textů a fotografií za             
každý ateliér. Brožura bude mít formát A6 (kapesní verze) a představí           
zejména tvůrčí atmosféra školy a ateliérů. Dále je v přípravě leták – manuál             
uchazeče, který popisuje základní termíny týkající se přijímaček, dnu         
otevřených dveří. Leták bude připraven a distribuován na Designbloku. M.          
Thelenová žádá zařadit tuto informaci do letáku a brožury – Prosím sledujte            
změny v termínech na webových stránkách. 

4.17. HAP – nyní jsme ve fázi implementace dokončeného zadávacího formuláře          
FUD do systému. IS HAP bychom měli začít od konce tohoto semestru.            
Jedná se o kontrolní mechanismus našich výstupů, který by mohl nahradit           
tabulku aktivit.  

4.18. FUD GUIDE – nový orientační systém budovy FUD bude realizován na           
základě vybraného finálového návrhu studentů ateliéru GD 2, plán dokončení          
v létě 2021. 
 
 

M. Thelenová - kolegium proděkanů pro studium  

4.19. Akreditace studijních programů FUD – Akreditace doktorského studijního        
programu Vizuální komunikace proběhla úspěšně a již nám bylo z NAÚ           
zasláno Rozhodnutí o udělení akreditace, a to na 10 let. Nyní ještě čekáme             
na přidělení kódu. Uchazeči budou do tohoto studijního programu přijímáni od           
akademického roku 2021/2022. Akreditační materiály bakalářských studijních       
programů Výtvarná umění a Design se specializacemi Design a Grafický          
design byly na NAÚ zaslány z rektorátu dne 23. 6. 2020. Již jsme byli              
informováni o složení hodnotící komise. V případě kladného posouzení         
žádosti bude výuka dle nové akreditace započata v akademickém roce          
2021/2022. Započne tedy výuka 1. ročníku a zároveň budou do nového           
programu do 2. ročníku převedeni studenti přijatí do 2020/2021, protože          
dobíhající obory mají platnost pouze do 31. 12. 2024. 

4.20. Konec akademického roku 2019/2020 a zahájení nového roku 2020/2021         
- akademický rok 2020/2021 započne 1. 10. 2020, výuka zimního semestru           
započne rovněž 1. 10. 2020. Zápočty a zkoušky za akademický rok           
2019/2020 je možné do stagu zadávat nejpozději do 30. 9. 2019, pak bude             



přístup uzavřen. Elektronický zápis běží již od června, potrvá do 19. 10. 2020.             
Rozvrh pro zimní semestr 2020/2021 byl zveřejněn na webu FUD 

4.21. Zápisy do studia BcA., MgA. a Ph.D. - do doktorského studia bylo přijato             
celkem 8 studentů, zatím se zapsalo 7, u 1 studenta čekáme na dodání             
diplomu. Do magisterského studia bylo letos přijato celkem 71 studentů, zatím           
se zapsalo 51, ale bude ještě 6 pozdějších zápisů, celkem nenastoupí nebo            
nepřišlo 15, tedy zatím +5 zapsaných magistrů oproti loňsku (pro srovnání – v             
minulém roce bylo přijato 61 studentů, zapsalo se 46). Do bakalářského           
studia bylo letos přijato celkem 87 studentů, zapsalo se 82, tedy 5            
nenastoupí, (pro srovnání – v minulém roce bylo přijato 94 studentů, zapsalo            
se 78), tedy +4 zapsaných bakalářů oproti loňsku. Zatím tedy nejsme schopni            
přesně sdělit, kolik bude zapsaných studentů celkem. 

4.22. Informace k opravným SZZ z dějin – uskutečnily se 1. 9. 2020, jeden             
student neprospěl, jedna studentka se nedostavila 

4.23. Zadání BP a DP do stagu – termín pro vyplnění podkladu pro zadání             
bakalářských a diplomových prací do STAG a odevzdání závazných zadání          
bakalářských a diplomových prací na příslušnou katedru je 23. 9. 2020 Více            
informací na webu FUD: 
https://fud.ujep.cz/aktualne/zadani-temat-bakalarskych-a-diplomovych-praci-n
a-akademicky-rok-2020-2021/ 

4.24. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 – elektronická přihláška k          
přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 bude otevřena ke dni 1. 10.            
2020 

4.25. Imatrikulace pro studenty bakalářského studia – imatrikulace, která se         
měla uskutečnit 8. 10. 2020, byla zrušena, informace zveřejněna na webu           
fakulty, imatrikulační slib studenti podepíší na studijním oddělení 

4.26. Promoce: – promoce se uskuteční dne 30. 9. 2020 v Císařském sále v             
Muzeu města Ústí nad Labem. Pro bakaláře KDE, KUU od 11 hodin (sraz pro              
promující 10.30) – pro bakaláře KFO, KEO od 13 hodin (sraz pro promující             
12.30) – pro magistry a doktorské studenty od 15 hodin (sraz pro promující             
14.30) 

4.27. Den otevřených dveří proběhne 4. 11. 2020, 10–16 hodin, nutná přítomnost           
pedagogů, bude třeba se včas rozhodnout (s ohledem na epidemiologickou          
situaci), zda se uskuteční v tradiční podobě, raději paralelně pracovat na           
online variantě. Bylo rozhodnuto o online everzi. 

4.28. Stipendia nejlepším studentům UJEP – jako každoročně budeme        
nominovat na tato stipendia naše studenty, termín je do 23. 10. 2020, zatím             
přemýšlejte o nominacích, včas připomenu a pošlu vzory. 

4.29. Bakalářské a diplomové práce - posudky a průběh obhajoby: Je třeba,            
aby jednotlivé katedry kladly velkou pozornost na to, aby u BP a DP ve stagu               
byly vždy nahrány posudky a záznam z průběhu obhajoby. To je povinnost            
daná zákonem. Obhájené práce budou nyní již veřejně přístupné, bez          
přihlášení do stagu.  

 
 



5. RŮZNÉ  
 

 
5.1. P. Mrkus – organizace semestru a promocí, případně dalších aktivit,          

orientační systém, konference TICASS 
5.2 P. Mrkus – rekonstrukce Domu umění – zatím postupuje podle plánu, řeší se             

interiér, bylo proto přizváno studio Mjölk ke konzultacím. Plán kolaudace:          
duben 2021. 

5.3. Nový orientační systém – soutěž studentů at. GD2, dva finalisté vypracovali           
návrhy, posouzen komisí 4. 8. 2020, vybrán finálně jeden návrh s tím, že je              
potřeba jej designérsky a technologicky dopracovat. Realizace se posouvá na          
léto 2021, předcházet mu bude výmalba prostor FUD. M. Mochal informuje, že            
v průběhu roku se bude testovat systém, vytisknou se papírové makety,           
přípravná fáze před samotnou realizací. Informace o průběhu soutěže –          
zveřejnit na webu FUD. Tisková zpráva bude připravena k zveřejnění na webu            
– odpovídá M. Mochal, termín: konec září 2020.  

5.4. HORIZON 2020, Ticass – konference. Poslední rok 4letého projektu je u nás            
na FUD, zahrnuje konferenci a výstavu v DUUL. Jsou připraveny a           
zrealizovány webové stránky. Konference má zatím 40 účastníků z různých          
zemí. Část konference bude přenášena prostřednictví internetu.  

5.5. P. Mrkus – ORGANIZACE SEMESTRU na základě pokynů od prorektorky a z            
ministerstva. Zatím se nedoporučuje zavádět plošný přechod výuky do         
distanční formy. Koleček informuje o dohodnuté situaci na KDTU – nemáme           
velké skupiny studentů, můžeme uspokojivě prezentovat. Studenti musí být         
připraveni na možnost hybridní výuky, respektive splnění podmínek je         
plánováno jako online. V. Švec upozorňuje na problémy na KVP: starší           
pedagogové, kontaktní styl výuky, hodně studentů najednou, nemožnost        
distanční výuky. Děkan navrhuje rozdělení do menších skupin s výukou          
jednou za 14 dní. V. Švec poptává zakoupení štítů pro pedagogy, roušek a             
dezinfekce. Štíty pořídí pan tajemník, ostatní již je k dispozici na děkanátu. 

5.6. Promoce – termín 30. 9., Císařský sál Muzea města Ústí n. L. Počet Bc 51,               
Mg 40 (včetně Ph.D.). Promoce bude organizována po malých skupinách          
podle kateder. 

 
  

 
Zapsala: E. Mráziková 
Schválil: P. Mrkus 
 

 


