Zápis ze zasedání AS FUD ze dne 14. 10. 2020
Prezence: zasedání proběhlo zčásti on-line
– on-line se přihlásili Jan Prošek, Radek Jandera, Katrin Bittnerová, Robin Seidl, Karim
Tarakji
– osobně byli přítomni: Aleš Loziak, Martin Kolář, Pavel Frič, Tomáš Pavlíček
Host AS FUD: MgA. Martin Krupa, senátor AS UJEP (on-line)
Program:
1) Projektové návrhy Transformačních projektů 2020–2030.
2) Ustavení kandidáta do Sněmu Rady vysokých škol za součást FUD UJEP.
3) Diskuze k tématu role AS FUD.
4) Různé
–––
Zasedání zahájil předseda AS FUD konstatováním usnášeníschopnosti AS FUD a přivítal
přítomné.
Jako první dostal příležitost s informací M. Krupa, který AS FUD informoval o tom, že se
AS UJEP neschází a ani nijak nefunguje.
Martin Krupa – k setkání AS UJEP. M. Krupa informoval, o tom, že předseda oslovil jiné
předsedy senátů s prosbou o radu. Nikde ovšem to nemají příliš právně ošetřené.
–––
1) Projektové návrhy Transformačních projektů 2020–2030
Z informací proděkanky Kolečkové v rámci zářijového kolegia děkana vyplynulo, že vedení
univerzity odeslalo na vedení Ústeckého kraje za UJEP 4 projektové návrhy
Transformačních projektů 2020–2030 na obnovu tzv. uhelných regionů, a to v řádech
miliard.
CESTEP Centrum pro výzkum a strategii ekonomické transformace post-těžební krajiny
Podkrušnohoří
CENTRE Green Energy Technologies Centre of UJEP (GET Centre UJEP)
KVAZAR Podpora rozvoje kvalifikací, zaměstnanosti a inkluzivního rozvoje v prostředí
měnícího se uhelného regionu
MATECH - Materiály a technologie s vysokým aplikačním potenciálem a
celospolečenským dopadem
Tyto projektové návrhy patrně nebyly projednávány s jednotlivými děkany, každopádně
nebyly projednávány s vedením FUD. Dle vedení FUD je koncepce projektů jednostranně
orientována na projekty technického, přírodovědného a pedagogického zaměření s
vyloučením koncepční účasti FUD. Dle názoru FUD je v rámci celouniverzitní diskuse
třeba zakomponovat témata: kultura, umění, kulturní dědictví, kreativní průmysly a odvětví,
turismus, "kultivace regionu". Velkým příkladem pozitivně nastartované transformace
"uhelného" regionu může být v tomto případě Ostravsko, Porúří, Sasko...
Doc. Kolečková nás informovala o podání návrhů na transformační projekty– jde o velké
rozpočtové částky. Primárně jsou tyto projekty zaměřené na technologie, výrobu a inovace.

Vůbec se v nich nepočítá s FUD, ale ani s jinými humanitně zaměřenými fakultami. Tyto
projekty nebyly s vedením FUD vůbec konzultovány a je otázkou, zda byly konzultovány
alespoň v rámci kolegia rektora. Předseda AS FUD byl vyzván k tomu, abychom se k tomu
vyjádřili via AS UJEP. Bylo by dobré oslovit v této věci Filosofickou Fakultu UJEP.
Radek Jandera – bude potřeba víc informací. Můžeme se ohradit ale bylo by dobré mít to
podepřené fakty. Také by bylo dobré znát termíny. Pokud nám to termín dovolí, snad by se
dala sehnat i podporu u jiných součástí univerzity.
Kdo o tom rozhodl, že my jsme z toho byli vynecháni. Jaké byly mechanismy rozhodování.
Senát by měl toto zjistit a poté zformulovat text, který by tuto netrasparentnost reflektoval.
Je potřeba to stihnout před uzávěrkou připomínek ke strategickému záměru UJEP. 23.10.
2020.
2) Ustavení kandidáta do Sněmu Rady vysokých škol za součást FUD UJEP pro roky
2021–2023. V minulém období, tj. 2018–2020 jím byla za FUD prof. Mgr. Zdenka
Kolečková, Ph. D. Delegáty za součásti UJEP schvaluje AS UJEP na návrh akademických
senátů součástí UJEP. Je tedy na nás, abychom za FUD navrhli vhodného kandidáta.
Požádám prof. Kolečkovou o stručný popis zodpovědností člena Sněmu RVŠ a tyto
informace Vám přepošlu. Nicméně uvítám, pokud sami projevíte aktivitu a zjistíte si
potřebné informace k předmětné kandidatuře.
Zástupce do rady vysokých škol. Navrhujeme prof. Zdenu Kolečkovou. Ohlásíme na
nadcházejícím kolegiu děkana.
3) Diskuze k tématu role AS FUD
Téma navazuje na diskuze z jarního a předletního období, kdy jsem zaznamenal potřebu
AS FUD mít možnost se vyjadřovat v časově delším předstihu, nebo min. alespoň vědět, o
chystaných důležitých dokumentech fakulty, nikoliv už se jen vyjadřovat k hotovým,
dokončeným a uzavřeným, dokumentům. V této věci si dovolím k diskuzi pozvat děkana
fakulty doc. Mgr. A. Pavla Mrkuse.
Diskuze k roli AS FUD. Ovšem předseda navrhl tento bod odložit, vzhledem k problemům
s konektivitou internetového připojení.

4) Různé
Další dotaz směřoval na včasné posílání materiálů z vedení fakulty, s tím, že by AS FUD
připomínkoval zápisy z kolegia děkana.
K tomu bylo podotknuto, že AS FUD je oponentem a korektorem, nikoli tím, kdo se na
přípravách materiálů podílí.
Pavel Frič dodal, že zápisy z jednání kolegia jsou na webu.
Jan Prošek také připomněl, že zápisy jsou u sekretářek a jsou předávány vedoucím
ateliérů.
Zapsal: Tomáš Pavlíček
Schválil: Aleš Loziak

