
 
      Zápis ze 103. zasedání Akademického senátu FUD UJEP ze dne 11.5. 2021  
 
Prezence: dle prezenční listiny, část senátorů se zúčastnila online, Mgr. Martin Kolář,Ph.D., 
MgA. Jan Prošek, Ph.D., MgA. Pavel Frič 
 
Omluveni: MgA Filip Švácha, Robin Seidl 
 
Host senátu: děkan fakulty doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, MgA. Martin Krupa (online) 
 
AS FUD konstatoval usnášeníschopnost.  
 
Program:  
 
I. Rozpočet FUD pro rok 2021 
 
II. Alokace dodatečné částky pro rekonstrukci Domu umění 
 
III.  Podmínky přijímacího řízení pro všechny studijní programy FUD pro rok 2022 a 
2023 
 
IV. Doplnění podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského studia pro rok 
2021/22. 
 
V. Návrh záměru žádosti o udělení akreditace v navazujícím magisterském studijním 
programu Kurátorská studia 
 
VI. Různé 
 
Program byl schválen. 
 
I. Rozpočet FUD pro rok 2021. Děkan FUD doc. Pavel Mrkus uvedl bod I. rozpočet FUD 
na rok 2021. Jde o pravidelný bod v tomto čase. Děkan fakulty shrnul proces přípravy 
rozpočtu a způsob určení peněžních toků. Na letošní rok došlo k určitým změnám v 
rozpočtových pravidlech UJEP, které měly vliv na snížení rozpočtu fakulty. K rozpočtu 
proběhla krátká debata. R. Jandera se dotázal na částky rozpočtu, konkrétně na částku na 
uměleckou činnost z rektorátu UJEP. Děkan FUD popsal důvod, proč fakulty přišla o 
příspěvek na uměleckou činnost. Tento příspěvek nebyl pevnou součástí rozpočtu, šlo o 
vždy o osobní rozhodnutí rektora UJEP na žádost děkana FUD. Vzhledem k změnám v 
letošní rozpočtu UJEP některé fakulty přišly o větší část finančních příspěvků než FUD, 
proto došlo k tomu, že tyto prostředky byly využity na podporu univerzitní menzy a 
testování pracovníků UJEP na covid 19. 
   K. Tarakji si všiml, že v návrhu rozpočtu na odpisech je rozdíl 1000 Kč. AS FUD požádal 
tajemníka fakulty o vysvětlení. Tajemník fakulty vysvětlil, že jde o překlep.  
 
Hlasování: AS FUD pro 8, proti 0, zdržel se 0. Rozpočet AS FUD byl schválen v 
předloženém znění s tím, že chyb ve výdajové položce odpisy z FRIM ve výši 546 tis. 
bude opravena na výši 545 tis. A výdajová položka ostatní provoz bude  opravena z částky  
8102 tis. na částku 8 103 tis.  
 
II. Alokace dodatečné částky pro rekonstrukci Domu umění. Děkan fakulty žádá na 
základě doporučení kolegia děkana o převedení částky 2 000 000 Kč z Fondu provozních 



prostředků fakulty na dofinancování stavby, přístrojů a vybavení Domu umění v rámci 
projektu U21REART – Výstavba výukových prostor Fakulty umění a designu. Dále 
podrobně seznámil AS FUD s průběhem stavby a s povahou a důvody změn, ke kterým 
dochází v průběhu realizace. K. Tarakji se dotázal na částky v podkladové tabulce 
obdržené z projektového vedení univerzity ve  financování DUUL, a to s tím, že v části, 
kterou financuje fakulta, nejsou shodné součty s částkou k dofinancování předloženou 
děkanem. Děkan FUD vysvětlil, že se částky v projektu průběžně pohybují a že není 
možné mít zcela přesná čísla v reálném čase. Jde tedy o částky z různých období 
realizace stavby. R. Jandera se ptá, zda je garantováno, že v DUULu bude probíhat výuka. 
Děkan – je to povinnost, která vyplývá z celého investičního záměru. Je několik oblastí, 
kterých se to týká. Multifunkční sál, ateliér hostujícího pedagoga, pracoviště pro designéry. 
Děkan odpověděl ještě na otázku R. Jandera, co je Reproreg. Řešitelem je prof. Koleček a 
projektovou manažerkou L. Stolárová. Jde o tvorbu nových studijních opor v podobě skript 
a výukových materiálů zejména z oblasti dějin a teorie umění. Projekt je financován z 
evropských strukturálních fondů a je právě zaměřen na studium doplňující součástí 
investičního projektu stavby. R. Jandera: Kdy bude uzavřena stavba a kdy budou k 
dispozici výsledná vyúčtování? Děkan: Koncem června by měla být stavba ukončena a 
termín kolaudace je stanoven na 20.6. 2021. R. Jandera: Otázka k položce 1.1.1.4 
hardware a vybavení v tabulce s podklady k projektu – částka se mu zdá jiná. Podobně 
jako výše, děkan FUD opět podotkl, že čísla se průběžně mění a tabulku je nutno chápat 
jako orientační. R. Jandera: Vrátil se k tomu, že 2 000 000 je velká částka, odpovídající dle 
přiložených materiálů zhruba ročnímu rozpočtu na jednotlivé součásti fakulty, a je dobré 
vědět, na co je schválíme. 
A. Loziak poukázal na to, že v případě dofinancování DUULu je rozdíl od tabulky, kterou 
senát obdržel, relativně malý.  
 
Hlasování: AS FUD pro 7 , proti 0, zdržel se 1. Poznámka AS FUD bude žádat vyúčtování 
této částky v co nejkratším možném termínu a nejpozději do března 2022.  
 
 
III. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 a 2023 pro všechny studijní programy 
na FUD.  
 
Hlasování: AS FUD pro 6, proti 0, zdržel se 2 . AS FUD schválil podmínky přijímacího 
řízení pro roky 2022 a 2023 ve všech studijních programech. 
 
 
IV. Doplnění podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského studia pro rok 
2021/22. 
 
Hlasování: AS FUD pro 6 , proti 0, zdržel se 2. Doplnění bylo schváleno AS FUD 
 
V. Návrh záměru žádosti o udělení akreditace v navazujícím magisterském studijním 
programu Kurátorská studia. 
 
Hlasování: AS FUD pro 6 , proti 0, zdržel se 2. Návrh záměru byl schválen AS FUD. 
 
VI. Různé. AS FUD se shodl na tom, že pokud je zasedání částečně fyzické a částečně 
online, není problém hlasovat. Pro případ, kdy je nutno hlasovat on line, schválí AS FUD 
na následujícím zasedání Návrh změny jednacího řádu AS FUD, k němuž si 
vyžádal stanovisko děkana FUD UJEP.  Návrh změny jednacího řádu bude 
postoupen prostřednictvím předsedy AS FUD ke schválení AS UJEP. 



 
K vizuálním stylu textů pro přijímací řízení a jiné dokumenty byla vznesena poznámka, 
zda-li by je nešlo jednotně upravovat před zveřejněním. Je potřeba vznést dotaz v této 
věci na paní proděkanku pro studium. Katrin Bittnerová se nabídla, že zjistí možnosti a 
bude hledat řešení.  
 
AS FUD by rád dostával materiály alespoň s týdenním předstihem kvůli prostudování.  

 
Radek Jandera připomněl, že byla AS FUD přislíbena zpráva mezinárodní evaluační 
komise, která na fakultě působila v roce 2019, ale zatím ji AS FUD neobdržel. Požádal 
také o zprostředkování výsledků hodnocení univerzity Mezinárodním evaluačním panelem 
(zmiňováno v zápisu Kolegia děkana ze dne 19. 1. 2021), které mají být promítnuty do 
dlouhodobého záměru a dalších strategických dokumentů. Předseda AS FUD si toto 
vezme na starost. 
 
Příští zasedání by mělo proběhnout 15.6. 2021 v 10:00.  
 
 
Hlasování per rollam z 6.5. 2021 
 
Doplnění podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského studia pro rok 2021/22.  
AS FUD schválil v hlasování per rollam doplnění podmínek přijímacího řízení navazujícího 
magisterského studia pro rok 2021/22.  
 
Přílohy: Rozpočet FUD pro rok 2021, Alokace dodatečné částky pro rekonstrukci 
Domu umění, Podmínky přijímacího řízení pro všechny studijní programy FUD pro 
rok 2022 a 2023, Doplnění podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského 
studia pro rok 2021/22, Návrh záměru žádosti o udělení akreditace v navazujícím 
magisterském studijním programu Kurátorská studia. 
 
Zapsal: Tomáš Pavlíček 
 
Schválil: Aleš Loziak 


