Kolegium děkana FUD UJEP
20. 10. 2020 online
Přítomni: doc. Mgr. A. P. Mrkus; PhDr. J. Polanecký, Ph.D.; Mgr. M. Matoušek; MgA. J.
Bartoš; MgA. M. Mochal; doc. Mgr. M. Thelenová; doc. ak. mal. V. Švec; prof.
Mgr. M. Koleček, Ph.D., M
 gr. et MgA. J. Krtička, Ph.D.; prof.. Mgr. Z. Kolečková,
Ph.D.; MgA. Martina Lišková, Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.(zapisovatelka), MgA. P.
Frič, doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Omluveni: MgA. Aleš Loziak
(dále bez titulů)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ
1.1.

2.

Děkan vítá všechny přítomné, uvádí aktuální nastavení studijních podmínek
na základě koronavirové krize.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
2.1.

3.

Aktuální informace k průběhu ak. roku 2020/21
Rozpočet FUD
Informace z kolegia rektora
Informace proděkanů
Různé

M. Matoušek – FUD letos není v problémech s rozpočtem. Je vytvořeno
středisko pro Fond umělecké činnosti, odkud při nedočerpání mohou být
finance přeúčtovány do dalšího roku, a to do fondu provozních prostředků, a
nebudou se muset vracet. S čerpáním provozních prostředků jsme v
současnosti na 62%. Úsporu chceme převést do FPP a šetřit ji pro příští
roky. Tabulky pro přehled čerpání kateder a ateliérů zašle tajemník e-mailem.
M. Koleček – peníze z Fondu umělecké činnosti nejsou vázány účelově.
Děkan – rozpočet UJEP na rok 2021 ještě není připraven, na kolegiu rektora
se řešily jen dílčí úpravy. Z. Kolečková doplňuje informace z kolegia rektora –
bude se pokračovat podobně jako v minulosti. Navýšení rozpočtu VŠ o jednu
miliardu záleží na celkovém konsensu ve vládě.

INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA
P. Mrkus
3.1.
Na kolegiu rektora byl děkan zastoupen Z. Kolečkovou. Proběhla diskuze nad
návrhem Strategického záměru univerzity: za FUD byly doplněny body o
kreativním průmyslu. Děkan upozorňuje přítomné, že v návaznosti na výše
uvedené bude potřeba připravit Strategický záměr FUD na stejné období
(termín do konce března 2021).

3.2.

4.

Z. Kolečková - Hybridní návštěva mezinárodního evaluačního panelu (MEP) klíčová událost hodnotícího procesu výsledků tvůrčí činnosti. Na základě toho
hodnocení bude přidělena částka rozpočtu. Nás bude hodnotit děkan
štětínské akademie prof. Kuskowski. Kritéria v evaluační zprávě nejsou pro
tvůrčí činnost FUD příznivě nastavena. Návštěva MEP ale vzhledem ke
koronaviru bude na základě povolení MŠMT tzv. hybridní formou. Nyní se již
připravuje pouze on-line formát. Na UJEP i fakultách budou připravena videa,
která budou dokumentovat všechny aspekty evaluační zprávy.
Koleček - hodnocení MEP bude sloužit MŠMT při rozdělování financí, mělo by
zhodnotit naši pozici a dát nám možnost získat feedback, je to nástroj na
dlouhodobé sledování institucí a podporu rozvoje výzkumu a společenské
relevance. Hodnocení by mělo být přísné a realistické, evaluátoři by měli být
angažovaní, kritika by nám měla pomoci. Termín návštěvy MEP - 18. a 19.
11. Děkan a prof. Kolečková připraví scénář fakultního videa. Realizační tým
pro video: M. Lišková a J. Dvořák.

INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ
Z. Kolečková – Kolegium proděkanů pro vědu a tvůrčí činnost
4.1.

Hlavním tématem kolegia byl mezinárodní evaluační panel. K tomu viz výše.

J. Polanecký – Kolegium proděkanů pro vnější vztahy
4.2.

4.3.

4.4.

Erasmus a zahraničí - proděkan informuje o výběrovém řízení na
zaměstnanecké mobility v programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/21.
Počty dnů na zaměstnanecké mobility byly stejně jako v minulých letech a v
souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP
fakultám přerozděleny s ohledem na plnění v posledních 3 uzavřených akad.
rocích, a to následovně: a)
výukové pobyty: FUD 11, b)
školení: FUD
21. Min. délka výukového pobytu i školení je dle pravidel 2 dny. Podmínkou
výjezdu na výukový pobyt je existence meziinstitucionální smlouvy. Pokud
zaměstnanec chce přidělené prostředky využít i k pozvání odborníků z praxe
(musí se jednat o odborníka z firmy či podniku, nikoliv akademického
pracovníka z vysoké školy), je nutné je také zahrnout do výběrového řízení.
Naplánujte, prosím, výjezdy včetně dnů strávených na cestě.
Jelikož byl prodloužen projekt akademického roku 2019/2020 na zimní
semestr 2020/2021, počítejte, prosím, s tím, že zaměstnanci, zařazení do
plánu výjezdu v rámci projektu akademického roku 2020/2021, budou
realizovat své mobility až od 01. 01. 2021. Pokud budete mít však zájem vyjet
na výukový pobyt či školení v zimním semestru 2020/2021, zařadíme Vás do
projektu na akademický rok 19/20.
Přihlášku, souhlas děkana i čestné prohlášení naleznete zde:
https://www.ujep.cz/cs/dokumenty-a-formulare Tyto dokumenty prosím

odešlete podepsané v PDF na email: erasmus.fud@ujep.cz a zároveň
doneste podepsané do kanceláře 325, nejpozději však do 15. 11. 2020.
M. Mochal – Kolegium proděkanů pro rozvoj
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Porada proděkanů pro rozvoj se nekonala.
Informuje o PR fakulty – plánované video pro MEP se potkává s plány
oddělení PR, bude se používat i k propagaci fakulty. Byl vytvořen informační
leták s názvem Manuál pro uchazeče o studium, který se rozdával na
Designbloku, cca 500 ks.
HAP (Hodnocení akad. pracovníků) – čeká nás školení jak pracovat se
systémem.
Využití on-line prostředí – připojuje se k tomu, aby se vytvořil systém online
hlasování. Je třeba také pracovat s výstupy studia ve formách on-line
prezentace. Zároveň upozorňuje na přehlcenost v současné době. Prezentaci
ateliérů je třeba připravit např. prostřednictvím videa.
Děkan – gratuluje za nominaci na Designbloku. Antonín Tomášek a David
Síla – nejlepší výrobek; děkuje za reprezentaci fakulty – J. Bartošovi a J. C.
Löblovi. Doplňuje, že naopak byl zrušen festival SIGNAL, kde měly být 4
velké studentské prezentace.

M. Thelenová – kolegium proděkanů pro studium
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Akreditace studijních programů – Pro nově akreditovaný doktorský studijní
program Vizuální komunikace jsme ještě stále neobdrželi kód. Akreditační
materiály bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Design se
specializacemi Design a Grafický design jsou ještě stále v procesu
posuzování NAÚ. Platnost původních studijních oborů je pouze do 31. 12.
2024. Nyní tedy musíme upozornit studenty, kteří nastoupili v akademickém
roce 2019/2020, že pokud do té doby úspěšně neukončí studium, budou
převedeni do nových programů.
Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 – elektronická přihláška k
přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 byla otevřena ke dni 1. 10.
2020. Dle vývoje epidemiologické situace zvažujeme pro bakalářské přijímací
řízení (únor 2021) vytvořit nové podmínky pro on-line formu, toto budeme řešit
v listopadu 2020.
Den otevřených dveří – den otevřených dveří, který se měl uskutečnit 4. 11
2020, byl zrušen. Ten den bude možné získat informace přes chat, také
prosím o vstřícnost vedoucí a asistenty ateliérů, pokud se budou uchazeči
obracet s žádostí o elektronickou konzultaci. Informace je zveřejněna na
webu a fb.
Přidělení konzultantů magisterským diplomantům – KDTU prosím o
zajištění přidělení konzultantů magisterským studentům (dle seznamu
studentů od p. sekretářek, připraví doc. Pavlíček), zveřejnit do 16. 11. 2020;
paní sekretářky jsem již informovala, aby připravily seznam diplomantů a
předali doc. Pavlíčkovi.

4.14.

4.15.

5.

Stipendia nejlepším studentům UJEP – jako každoročně budeme
nominovat na tato stipendia naše studenty, termín je do 23. 10. 2020,
připravujeme 3 nominace na základě reakcí z kateder.
Hodnocení knih za UJEP – také je možné podat návrh na nejlepší knihu.

RŮZNÉ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

Děkan – otevírá diskusi o problémech souvisejících s aktuálním průběhem
on-line výuky.
Koleček – Bylo nutno odmítnout žádost studentů, aby se veřejně sdílely
přednášky z důvodu kapacity pedagogů. Online systém nám umožňuje rozšířit
zahraniční výuku. Kombinace dvou typů výuky je velice perspektivní. Krtička –
sdílí dobrou zkušenost se seminářem zahraničního pedagoga; seminář
funguje a je velice úspěšný. Koleček vyzývá, aby vedoucí kateder případně
informovali KDTU o jakýchkoli zpětných vazbách od studentů v rámci výuky
teoretických předmětů.
Švec – upozorňuje na obtíže spojené s výukou KVP, protože jde především o
kontaktní typ výuky s větším počtem studentů. Upozorňuje rovněž na velké
rozdíly mezi studenty prvního ročníku, které se ale prostřednictvím online
výuky dají jen obtížně korigovat.
Krtička – upozorňuje na problém se sdílením softwarových aplikací, ne
všechny jsou přístupné nebo v možnostech studenta si je zajistit. Diskuze –
připojuje se J. Bartoš, M. Mochal se zkušenostmi z ateliérů. Děkan – po
konzultaci s IT, zjistíme možnost např. převoditelného účtu, lepší řešení
problematiky.
Děkan – zve přítomné na mezinárodní konferenci Perspectives v rámci
projektu Ticass, která se bude konat online 22.–23. 10. 2020.
Web: perspectives.fud.ujep.cz.
Matoušek – je nutno vybírat veškerou dovolenou do konce roku 2020.
Během listopadu je nutno provést inventury majetku, všichni zaměstnanci v
součinnosti se sekretářkami, termín: do 9. 12. 2020.
Zprovoznění nového služebního automobilu, je možné si ho půjčit na služební
cesty, ovšem zatím pouze s pověřenými řidiči.
Kolečková – nová přihláška k habilitačnímu řízení (A. Vartecká). Je tedy třeba
navrhnout možnosti zasedání Umělecké rady a jejího hlasování.
Švec – upozorňuje na to, že dlouhodobě nebylo předloženo žádné téma z
vedení UJEP pro jednání velkého senátu, což je důvod pro pasivitu AS,
situace je velmi nestandardní. M. Thelenová – náš student Krupa inicioval
alespoň online neformální diskusi vedení a senátu.
Koleček – zve na stream přednášky P. Fišera z cyklu Čelem k umění.

Zapsala: E. Mráziková
Schválil: P. Mrkus

