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1. Úvodní informace  

 

1.1. Děkan přivítal přítomné a upozornil na to, že dojde k pozměnění posloupnosti jednotlivých bodů 

jednání z důvodu jeho účasti na jednání s rektorem, která se bude týkat aktuální situace řešení 

protipandemických opatření na UJEP.  

1.2. Děkan informuje o tom, že ve středu 1. 12. by mělo proběhnout zasedání Umělecká rady FUD, 

na níž se uskuteční také habilitační přednáška A. Vartecké. V souvislosti s tím je nyní řešena forma 

hlasování, protože je pravděpodobné, že z důvodu pandemických opatření může dojít k tomu, že bude 

zasedání i přednáška v on-line režimu. Děkan ve spolupráci s proděkankou Kolečkovou řeší systém 

tajného hlasování, aby odpovídal požadavkům na tuto situaci. 

1.3.  Děkan otevírá širší diskusi o nastávající podobě výuky v souvislosti se zhoršující se epidemií 

COVID 19. Informuje, že rozhodnutí o způsobu výuky není v současnosti direktivně řízeno a rozhoduje 

vedení každé fakulty. UJEP se řídí nařízením vlády, ale podobu jednotlivých výukových opatření 

reguluje sám děkan (jde především o testování osob, které nejsou očkované). M. Thelenová dodává, 

že v rámci konzultace s prorektorkou Chvátalovou nelze od studentů informace o zdravotním stavu 

vyžadovat. Děkans – kromě ateliérové výuky zůstává fakulta v online režimu do konce výuky v ZS. Dále 

informuje, že bude pravděpodobně nařízeno testování neočkovaných zaměstnanců očkování.  

1. 4.  Děkan žádá M. Thelenovou, aby dokončila řízení kolegia v jeho nepřítomnosti. 

 

 

2. Informace k rozpočtu FUD 

 

2. 1.  M. Matoušek komentuje jednotlivé položky čerpání rozpočtu, které byly zaslány členům kolegia 

předem e-mailem. Připomíná, že všechny střediska je nutné čerpat nejpozději do 15. 12. letošního roku. 

Dále upozorňuje, že FUD má vytvořenou rezervu (převod do FUČ a FRP), ale rozpočet bude znám až 

na konci prvního čtvrtletí dalšího roku, proto je třeba se chovat rozpočtově zodpovědně. K tomu se 

připojuje také svým komentářem děkan.  

 

 



3.  Informace z AS FUD  

 

3. 1.  A. Loziak informuje přítomné o nadcházejících volbách do AS FUD. Proběhnou dne 15. 12., 

všechny informace jsou aktualizovány na webu fakulty. Vzhledem k pandemické situaci a zavedení on-

line režimu výuky na fakultě A. Loziak informuje, že volební urna bude umístěna na recepci fakulty, kde 

budou volební lístky odevzdávány v režimu, který splňuje podmínky opatření. Žádá K. Hájkovou o 

uveřejnění této informace na webu fakulty. Dále A. Loziak upozorňuje přítomné, že do 6. 12 je možné 

podávat návrhy na kandidáty do AS FUD, 8. 12. bude uveřejněna kandidátní listina. V souvislosti se 

současnou situací pak kolegiu a děkanovi navrhuje připravit nové znění jednacího řádu, v němž by se 

ustanovily nové možnosti konání zasedání AS a také nové (online) metody hlasování. A. Loziak připraví 

tyto podklady a představí je kolegium na některém z dalších zasedání. 

 

4. Informace z kolegií proděkanů 

 

Zdena Kolečková – (v zastoupení) 

 

4.1. U21-KVAK V rámci projektu U21 KVAK (https://www.ujep.cz/cs/13369/op-vvv_u21-kvak) 

požádal prorektor doc. Martin Novák fakulty o součinnost při naplňování jednoho z povinných indikátorů 

týkajícího se marketingové a komunikační strategie ve vědě a výzkumu. Na základě rektorátem 

zveřejněné výzvy dorazily dva návrhy / dvě grafické koncepce této strategie. odtajněným vítězem 

soutěže je absolvent FUD BcA. Jáchym Moravec. Tyto materiály mohou v budoucnu akademici využívat 

při konferenčních prezentacích, není to však jejich povinností, nejedná se o závaznou součást 

vizuálního stylu UJEP, ale o nástroj, který zprofesionalizuje veřejná vystoupení univerzitních vědeckých 

týmů.  

4.2  1.2 Referentka rektorátu Mgr. Stiborová požádala proděkany o spolupráci na inovaci brožury 

Spolupráce s firmami (příklady dobré praxe). Proděkanka Kolečková žádá vedoucí kateder o urychlené 

dodání podkladů, aby mohla materiál v součinnosti s proděkany PhDr. Jaroslavem Polaneckým, Ph.D. 

a MgA. Marcelem Mochalem dokončit. (Prosím o deadline do konce listopadu!) 

 

4. 3.  FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE - v uplynulých měsících byly z UJEP odeslány 2 

projekty do Operačního programu Plán spravedlivé územní transformace, a to GET CENTER a RUR. 

Následně probíhalo ověření různých typů Operačních programů na ÚV, avšak zatím prošly a byly 

schváleny pouze OP JAK, OP TAK, Životní prostředí a Zaměstnanost. Operační program spravedlivá 

transformace zatím schválen nebyl.  

 

4.4.  Projekty doktorských škol (REG-BE, REG-BES a STUVIN a INVUST) Z. Kolečková informuje, 

že u těchto projektů je možné podat žádost o prodloužení projektu. Tento krok může řešitelům usnadnit 

dosažení všech požadovaných výstupů, neznamená ale možnost navýšení předělených finančních 

prostředků. V listopadu bude otevřena nová výzva TAČR - Éta.  

 

4.5  TAČR - Ještě před měsícem avízované Vyhlášení výzvy k soutěži ÉTA bylo z důvodu 

nedostatku finančních prostředků zrušeno. 

 

4.6.  IGA – Interní grantová agentura. Interní grantová rada UJEP (složená z prorektora a proděkanů 

pro vědu a tvůrčí činnost) vyhodnotila výstupy Studentské vědecké konference 2021. V jejím rámci 

zazněly příspěvky řešitelů SGS za rok 2020. Všichni řešitelé za FUD své projekty úspěšně obhájili, 

ocenění v rámci Humanitní sekce Studentské vědecké konference za FUD získává MgA. Barbora 

Müllerová s projektem „Společensky angažovaná ilustrace a vizuální aktivismus“. Nejlépe 

ohodnocenou prezentací v aplikaci BestTalk (hodnocení přítomnými účastníky konference) se stala 

prezentace MgA. Věry Kunhartové „Antidekubitní a posturální pomůcky pro ortopedický vozík“.  

Proděkanka děkuje MgA. Adéle Machové, Ph.D. za účast v komisi! 

 



4.7. Ceny rektora - Zasedla Univerzitní komise hodnotící návrhy na Ceny rektora pro rok 2021 

(složená z prorektora, děkanky FF, proděkanů a členů AS UJEP).  Výsledky tajné volby odeslala 

prostřednictvím prorektora doc. Martina Nováka rektorovi UJEP a nyní očekává jeho finální rozhodnutí. 

Ceny rektora pro rok 2021 budou dle aktuálního vývoje epidemiologické situace zveřejněny a předány 

buď v prosinci, anebo v pozdějším vhodném termínu. 

 

 

Jaroslav Polanecký  

 

4. 7. Erasmus+ a ostatní zahraniční vztahy. Mobilita studentů: Na ZS 2021/22 bylo k 9. 11. 2021 z 
FUD vysláno 15 studentů na studijní pobyty (UJEP celkem 45) a 8 studentů a 2 na praktické stáže. Dne 
4. 11. 2021 byla vyhlášena výzva k prodlužování studentských mobilit zahájených v ZS 2021/22. 
Mobilita zaměstnanců: V rámci projektu je potřeba zrealizovat ještě cca 43 zaměstnaneckých mobilit. 
Hlásit se na ně mohou zaměstnanci UJEP, kteří byli vybráni výběrovými řízeními na akad. rok 2020/21 
nebo se přihlásí jako náhradníci (https://www.ujep.cz/cs/27594/mimoradne-vyberove-rizeni-na-
vyukove-pobyty-a-skoleni-zamestnancu-ujep-v-programu-erasmus-projekty-ujep-v-ramci-vyzvy-2019-
a-2020). Vyhlášení výzvy k výběrovým řízením na zaměstnanecké mobility realizované v rámci projektu 
Výzvy 2021 se předpokládá do konce roku 2021 s realizací v průběhu prvního čtvrtletí roku 2022. 
 
4. 8. Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 202: Dne 1. 11. 2021 byla vyhlášena výzva k 
podávání přihlášek na studijní pobyty a praktické stáže v roce 2022 s finanční podporou Programu na 
podporu strategického řízení vysokých škol (tzv. Aktivita A). Uzávěrka pro podávání přihlášek fakultním 
koordinátorům je 19. 11. 2021. Více informací je zveřejněno na https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-
mezinarodni-spoluprace. Souhlasné stanovisko s navrhovanou výší sazeb měsíčních stipendií 
vyplácených studentům UJEP v roce 2022 v rámci tohoto programu vyjádřili všichni proděkani. 
Zveřejnění pravidel a finančních podmínek k dalším aktivitám v rámci podpory mezinárodní spolupráce 
(tzv. Aktivita B) se předpokládá nejpozději do konce ledna 2022. 

4. 9.  Fondy EHP: V rámci Fondů EHP podporujících spolupráci s Norskem, Islandem a 

Lichtenštejnskem byla vyhlášena 4. výzva, která je otevřena pouze Projektům institucionální 

spolupráce. Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, 

Lichtenštejnska nebo Norska. Podrobné informace k postupu podávání žádostí naleznete pod odkazem 

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#vyzvy. Uzávěrka pro podávání žádosti v rámci 

této výzvy je 16. 2. 2022. Žádosti předkládají fakulty k podpisu statutárnímu zástupci doložené 

průvodním listem k návrhu projektu, který  získají po evidenci projektu v IMIS, prostřednictvím OVV. 

 4.10. Marketing a propagace: V současné době probíhají přípravy UJEP na akce Gaudeamus a Den 

otevřených dveří (DOD). OMaP intenzivně spolupracuje na programu a formě s fakultními PR 

pracovníky. Každá fakulta je zodpovědná za svůj obsah. Na veletrh vzdělávání Gaudeamus dodá každá 

fakulta svého zástupce. Nová univerzitní publikace vznikne ve spolupráci s fakultními PR pracovníky 

nová publikace o univerzitě a jednotlivých fakultách, která se bude distribuovat jak na veletrhu 

vzdělávání Gaudeamus, tak na univerzitním DOD. 

4. 11. IP 2021 Stimulace internacionalizace: Prostředky přidělené pro FUD byly vyčerpány. 

Závěrečnou zprávu dodá na daném formuláři proděkan pro vnější vztahy. Je možné, že budou žadatelé 

požádáni o upřesnění stran čerpání. T: 31. 1. 22.  Dojde k podpisu všeobecné smlouvy o spolupráci 

mezi UJEP a ZOO Ústí nad Labem. Předpokládaná spolupráce, které navrhla ZOO: PřF, FŽP, FUD a 

PF. Kontaktní osobou, která bude ohledně spolupráce komunikovat se ZOO, je proděkan Polanecký.     

 

 

 

 

https://www.ujep.cz/cs/27594/mimoradne-vyberove-rizeni-na-vyukove-pobyty-a-skoleni-zamestnancu-ujep-v-programu-erasmus-projekty-ujep-v-ramci-vyzvy-2019-a-2020
https://www.ujep.cz/cs/27594/mimoradne-vyberove-rizeni-na-vyukove-pobyty-a-skoleni-zamestnancu-ujep-v-programu-erasmus-projekty-ujep-v-ramci-vyzvy-2019-a-2020
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M. Mochal  

 

4. 13. Je možné objednávat publikace a tituly z portfolia elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro 

UJEP na období 2023–2027. 

4. 14. HAP – bude otevřen k novým zápisům od 15. 11. 2021, je třeba motivovat akademické 

pracovníky k vyplňování aktivit v tomto systému. Na základě dotazu proděkanky Thelenové informuje, 

že ÚPOL by měl dodat závěrečnou zprávu s analýzou zapojení zaměstnanců FUD na konci roku. Na 

základě toho je pak možné odstranit případné problémy (vedoucí katedry nevidí své podřízené apod.) 

K tématu dále proběhla kratší diskuze. 

4. 15.  Proběhla schůzka s asistenty ateliérů, která měla napomoci k lepší provázanosti celkového PR 

fakulty s PR jednotlivých ateliérů. Dále informuje o probíhajících realizacích kampaní – 

videomedailonky jednotlivých ateliérů je natáčen týmem z FAMU, natočený materiál (promoce, Signal, 

Designblok apod.) se využije i pro tvorbu dalšího nového manuálu pro uchazeče, nyní se připravuje 

scénář. Žádá vedoucí kateder o případné další zajímavé info, které by bylo možné zařadit. 

  

M. Thelenová  

 

4. 17. Přidělení konzultantů magisterským diplomantům - KDTU zajistila přidělení konzultantů 

magisterským diplomantům - seznam byl zveřejněn na webu FUD: https://fud.ujep.cz/wp/wp-

content/uploads/2021/11/konzultanti-dp-2021-2022.pdf - studenti musí kontaktovat své konzultanty 

nejpozději do 8. 12. 2021.  

4. 18.  Rozvrh na LS 2021/2022 nadále připravuje E. Mráziková v kooperaci s M. Thelenovou tak, aby 

byl zveřejněn nejpozději týden před zahájením výuky v LS, jeho návrh bude zaslán vedoucím kateder 

v tomto nebo příštím týdnu k poznámkování. 

4. 19. Zadání témat klauzurních prací na ZS 2021/2022 - termín pro zadání témat je dle 

harmonogramu FUD 1. 12. 2021, zasílejte témata a také seznamy studentů za své ateliéry paním 

sekretářkám příslušných kateder. Obhajoby klauzurních prací se uskuteční v termínu 1. 2.-2. 2. 2022, 

předpokládejme, že epidemiologická situace umožní konání obhajob v normálním režimu. Návrh 

harmonogramu vedoucím kateder byl rozeslán s požadavkem a vyjádření. M. Thelenová žádá 

vedoucího KDTU o potvrzení zástupců KDTU s možností změn dle požadavků jednotlivých kateder. M. 

Thelenová připomíná, s ohledem na situaci je otázka, zda tentokrát oslovovat externí členy 

4. 20. Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 - elektronická přihláška pro akademický rok 

2022/2023 byla otevřena ke dni 1. 10. 2021, zatím je v systému 31 přihlášek pro bakalářské studium 

(vloni touto dobou to bylo cca 60 přihlášek) a 1 pro magisterské studium. Konkrétní, proměnlivé počty 

uchazečů mohou zjistit vedoucí ateliérů na studijním oddělení. Přihlášky pro bakalářské studium je 

možné podávat do 17. 1. 2022. Přihlášky pro navazující magisterské studium je možné podávat do 28. 

2. 2022. Přihlášky pro navazující magisterské studium (Kurátorská studia) je možné podávat do 30. 3. 

2022. Přihlášky pro navazující magisterské studium (Fine Art) je možné podávat do 29. 4. 2022. 

Veškeré informace k přijímacímu řízení je zveřejněno na webu FUD: 

https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/ 

4. 21.  Konec výuky v zimním semestru a vánoční prázdniny - 22. 12. 2021 konec výuky v zimním 

semestru, 23. 12. 2020-2. 1. 2022 vánoční prázdniny. 

4. 22.  Stipendia nejlepším studentům UJEP - zasedání komise složené ze zástupců fakult a paní 

prorektorky pro studium proběhlo 9. 11. 2021, hlasování bylo tajné. Sešlo se celkem 6 nominací ze 3 

fakult na Stipendia primátora a starostů obvodů (za FUD byly připraveny 3 nominace). Byla udělena 

celkem 4 stipendia, pro FUD získána 2 stipendium starostů obvodů (studentka navazujícího 

magisterského studia KDE - Design interiéru - BcA. Jana Brandtlová, tým studentů navazujícího 

magisterského studia KFO+KEO - BcA. Lucie Hyšková, BcA. Alexandra Naušová, BcA. Petr Kubáč). 

Dále jsme zaslali 1 nominaci na Stipendium statutárního města Teplice pro studentku navazujícího 

magisterského studia v oboru Kurátorských studií Bc. Maro Hajrapetjan a očekáváme výsledek. 

 

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2021/11/konzultanti-dp-2021-2022.pdf
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2021/11/konzultanti-dp-2021-2022.pdf
https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/


5.  Různé 

 

5. 1. M. Thelenová se pozitivně vyjadřuje k působení nové zaměstnankyně studijního odd, M. 

Chalupové, která má na starosti zahraniční studenty fakulty. Její činnost výrazně přispívá ke zkvalitnění 

služeb a starosti o celkovou agendu spojenou se studiem zahraničních studentů. 

5. 2.  M. Matoušek informuje, že na základě proběhlého výběrového řízení dne 9. 11. byla vybrána 

na pozici projektové manažerky paní de Valen, která nastoupí k 1. 1. 2022. Dále informuje, že na 

vlastní žádost odchází K. Hájková z PR oddělení, bylo vypsáno výběrové řízení. V následné diskuzi 

A. Loziak upozorňuje na vyjasnění pojmu PR manažer, M. Mochal doplňuje, že v zájmu fakulty a 

jejího fungování je třeba obsadit místo takovým člověkem, který se bude věnovat PR z profesního 

hlediska.  

5. 3.  M. Thelenová informuje, že na přehlídce POKOJE získal ocenění ateliér OPA. 

 

 

 

Zapsala: E. Mráziková 

Schválil: P. Mrkus, děkan 


