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1. Úvodní informace  
 
 
1.1. Děkan přivítal přítomné a seznámil je s programem kolegia. Dále představil členům 
kolegia nové zaměstnankyně: A. Van Laanen (projektové oddělení), M. Chalupová (referent 
studijního oddělení pro zahraniční studenty). Dále informoval o průběhu voleb do AS, 
předsedkyní byla zvolena A. Machová, místopředsedou M. Krupa (za studentskou kurii), který 
je přizván do kolegia děkana jako zástupce studentů. Dále informoval o konání výběrových 
řízení: na pozici PR manažerky, vedení  ateliéru GD1. 
 
 
2.  Informace k rozpočtu FUD 
 

2. 1.  M. Matoušek informuje o stavu jednotlivých položek rozpočtu FUD a o překročení 
rozpočtu roku 2021 (o 2,42%). Vysvětluje důvody: navýšení mezd, projekt Blended Learning, 
odměny, odvody. Rozdíl lze pokrýt z FPP. M. Koleček doplňuje další důvody – nutnost 
dofinancování rekonstrukce a dovybavení DUUL nad rámec přiděleného grantu. P. Mrkus 
dodává, že rozpočet na rok 2022 pro UJEP zatím nebyl oznámen.  

 

3. Informace z kolegia rektora 

3. 1.  P. Mrkus informuje, že kolegium rektora v lednu neproběhlo. Je však třeba zajistit 
pravidelné dokumenty: Plán realizace strategického záměru FUD na rok 2022 a Dodatek 
zprávy o tvůrčí činnosti FUD za rok 2021. Vypracováním těchto dokumentů pověřuje 
proděkany M. Mochala a J. Polaneckého. Termín: do 4. 2. 22. Proděkanky M. Thelenová a Z. 
Kolečková pracují na zprávě garanta studijního oboru Kurátorská studia, jež je připravován 
k nové akreditaci. 



 

3. 2. M. Koleček informuje členy kolegia o absenci reakce vedení FUD ohledně vypsaných 
a programů Fondů národní obnovy. Kriticky nahlíží zejména komunikaci mezi rektorátem a 
vedením FUD, která by mohla zapříčinit upozadění fakulty v grantových programech 
připravovaných na UJEP v tomto roce. (JAK, RUR-FST, NPO).  Informuje dále, že svůj vlastní 
návrh přednesený na kolegiu v říjnu 2021 na akreditaci nových profesních programů na FUD 
ve spolupráci s FSE UJEP, sám zaslal na přelomu roku bez vědomí děkana na vedení UJEP 
do seznamu navrhovaných akreditací sestavovaného pro potřeby NPO (program Národní plán 
obnovy). Návrh na nové studijní programy bude předmětem pro další diskusi. 

3. 3. Kolegium děkana diskutuje o fungování a směřování fakulty z hlediska několika 
okruhů: komunikace uvnitř fakulty, pokles počtu uchazečů, PR strategie a kampaně, negativní 
dopady online výuky v zimním semestru, náběh nových akreditačních programů a zajištění 
výuky v letním semestru a dalších ročnících bakalářského studijního programu, stav 
přijímacího řízení, jeho analýza a vyvození důsledků a nástrojů pro další roky. Děkan shrnuje 
diskusi: je třeba zintenzivnit vnitřní komunikaci a aktivní účast všech na řešení koncepčních i 
krátkodobých témat, pracovat na koncepčním rozvoji fakulty a kateder, vedoucí kateder musí 
vytvořit analýzu situace v jednotlivých ateliérech, navrhnout nástroje pro celoroční práci s 
uchazeči o studium. Náběh studia v rámci nových akreditací - vedoucí kateder musí urychleně 
znovu aktualizovat stav personálního zajištění nových předmětů. Dále je třeba ustanovit 
pracovní skupiny k jednotlivým grantům a výše zmíněné problematice. 
 
3. 4. Na základě diskuse byl schválen návrh na pořádání dalších setkání: 
1. Porada vedení (proděkani) – příprava požadavků pro vedoucí kateder, typy dat pro analýzu 
uchazečů na jednotlivých katedrách, organizace akademického roku, návrhy na nové modely 
přijímacích zkoušek, nástroje pro práci s uchazeči a další - 25. 1. 2022, od 13 hodin 
2. Mimořádné kolegium – dlouhodobá koncepce fakulty - 15. 2. 2022, od 14 hodin.  
3. Řádné kolegium děkana – pravidelná agenda - 22. 2. 2022, od 10 hodin.  
 
 
 
4.  Informace z kolegií proděkanů 

 

Zdena Kolečková – informace z kolegia prorektorů 

 
4.1. Aktuálně řešené projekty na UJEP (vztažené na priority FUD): 

• ESF a ERDF pro VŠ, Strukturálně postižené regiony, projekt RE: START U21-

REPROREG – probíhá do prosince 2022. U21-REART – Projekt ukončen k 31.12.2021, 

probíhá vypořádání. Proděkanka Kolečková informovala o komornějším otevření, avšak o 

kladném mediálním ohlase a účasti odborné veřejnosti. 

 

• U21-QGRANT Pokračuje dle harmonogramu. Všechny finance na studentské granty byly 

již rozděleny v prvním kole. Je třeba zvýšit aktivitu součástí v naplňování vzdělávacích aktivit 

doktorandů v rámci celouniverzitního cyklu. 

 
4. 2.  Chystané projekty na UJEP (tučně prioritní pro FUD) 

 

• Projekty do Operačního projektu Spravedlivá transformace - 2 schválené strategické 

projekty: RUR a GET Centre UJEP. Do 17. 1. 2022 měla UJEP předložit projekty žádosti do 

SFŽP výzvy na další přípravu projektů (RUR – studie proveditelnosti) Řeší se 

organizační struktura obou projektů (viz diskuse výše – univerzitní projekty jsou 

řízeny centrálně).  



 

• Národní plán obnovy – výzva MŠMT Termín do 31.3. Je vyžadován předchozí souhlas 

Správní rady UJEP. Koordinace přípravy žádosti po administrativní a procesní stránce 

zajišťuje Centrum projektového servisu.  

Specifický cíl A:  

A3 profesní Studijní programy 

Pro sběr návrhů ze součástí UJEP k návrhům profesních studijních programů byl stanoven 

definitivní termín 14.1. – prorektorka Chvátalová. 

 
4. 3. Interní grantová agentura UJEP  

• Příprava kompletace řešených projektů SGS a projektů Tvůrčí činnosti mladých VP pro 

období 2021–2022. Sběr přihlášek nových projektů SGS na aktualizovaných formulářích a 

vyhodnocení na fakultách do 31. 1. 2022 (interní termín hodnocení Grantové komise FUD 

26. 1. 2022). SGS – UJEP čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace na SVV pro rok 2022 (je 

rozpočtové provizorium, dotace zastaveny).  Studentská vědecká konference 2022 – po 

diskuzi proděkanů odložena na dobu neurčitou z důvodu nestabilní epidemiologické situace, 

o termínu se bude jednat na příští poradě.  

 

• Řešení studentských grantů (SGS) v AJ – schváleno proděkany, formuláře budou 

připraveny v co nejkratší době 

 

4. 4.  Informace o publikaci ve VaV na UJEP – proděkanka děkuje proděkanům 

Polaneckému a Mochalovi, stejně jako vedoucímu KD Jiřímu Bartošovi za součinnost, KVK 

se nezapojila.  

 

4. 5.  Informace o habilitačním řízení na FUD 

• 28. 1. proběhne na 4. Zasedání Umělecké rady FUD habilitační přednáška Mgr. Anny 

Vartecké, Ph.D. 

• Děkan FUD zároveň zahájil habilitační řízení Mgr. Lenky Sýkorové, Ph.D. 

(Obě kolegyně zajišťují teoretickou výuku i v rámci SP Design, v němž FUD čelí nevyhovující 
struktuře zastoupení akademických hodností.) 
 
 
Jaroslav Polanecký – informace z kolegia prorektorů 
 
4. 6. IP 2021 Stimulace internacionalizace – proděkan Polanecký zpracuje zprávu za 
rok 2021. Projekt bude pokračovat v roce 2022. 

T: 31. 1. 2022 
 

Dokumentační archiv za rok 2021 – zaměstnanci budou požádáni o zaslání informací o 
významných úspěších (i s případnými elektronickými přílohami) na adresu 
jpolaneck@post.cz 

T: 18. 2. 2022 
 

Zpráva o zahraničních aktivitách a hodnocení smluv o spolupráci za rok 2021 – 
zaměstnanci byli požádáni o zaslání informací o zahraničních aktivitách za kalendářní 
rok 2021 slečně Vlčkové na adresu erasmus.fud@ujep.cz 

T: 30. 1. 2022 
 
 
  



 

4. 7.  Erasmus+ a ostatní zahraniční vztahy (Ing. Gabriela Krečová) - Erasmus+: 
Mobility v rámci programových zemí (KA103) – Výzva 2020 Za účelem dosažení 
minimálního počtu mobilit je stále potřeba realizovat v rámci projektu ještě několik 
zaměstnaneckých mobilit (cca 30). Ucházet se o 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).  
 - Erasmus+: Mezinárodní výjezdní mobilita podporovaná z fondů vnitřní politiky 
(KA131) – Výzva 2021 Nejpozději v první polovině února bude vyhlášeno výběrové řízení 
na studentské mobility v ZS 2022/23. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 proběhnou na 
fakultách výběrová řízení na zaměstnanecké mobility realizované v rámci projektu Výzvy 
2021. Program na podporu strategického řízení vysokých škol v roce 2022 – 
internacionalizace - Do konce ledna bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o finanční 
podporu na další aktivity mezinárodní spolupráce podporované Programem na podporu 
strategického řízení vysokých škol v roce 2022. 

 
 

Realizace outgoingových mobilit původně plánovaných v rámci projektů mezinárodní 
kreditové mobility Erasmus+, které v minulosti úspěšně prošly kvalitativním 
hodnocením, ale nebyly kvůli nedostatku financí z prostředků Evropské unie finančně 
podpořeny, podpořena v roce 2022 nebude.  

 
Podrobné informace k podávání žádostí budou zveřejněny na webu UJEP: pro 
studenty – https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace, pro 
zaměstnance – https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2. 

 
Incoming 

Na LS 2021/22 se předpokládá příjezd 4 nových zahraničních studentů na FUD.  
 

 
4. 8. Marketing a propagace - Den otevřených dveří UJEP 2022: Akce, která se 
uskuteční dne 3. 2. 2022, je v tuto chvíli plánována podle původního scénáře s tím, že je 
připravena kombinovaná (hybridní) forma pro případ zpřísnění pravidel v souvislosti s 
aktuální epidemickou situací. Je připraven ke spuštění nový web www.myjsmeujep.cz, který 
nahradí dosavadní www.univerzitaseveru.cz. Vzniká také nový publikační materiál, kdy budou 
univerzitní a fakultní brožury k DOD sjednoceny. Validace textů probíhá ve spolupráci s 
jednotlivými součástmi.  

 
4. 9.  Polanecký sdělil, že v rámci vznikající spolupráce se ZOO Ústí nad Labem se 
v únoru sejde s prof. Modrým za zoo. Vedoucí kateder byli vyzváni, aby se vyjádřili, zdali mají 
zájem o spolupráci se zoo a jakou formou 
 
 
 
M. Mochal – informace z kolegia prorektorů 
 
4.10. M. Mochal informuje, že poslední kolegium proděkanů proběhlo formou prezentace 
závěrečných zpráv CRP projektů řešených na UJEP. Děkan FUD zde prezentoval realizovaný 
CRP s výstupem webového portálu Studyart.cz, kterého se fakulta účastnila jako spoluřešitel. 
 
4. 11. M. Mochal informuje, že obdržel hodnotící zprávu  HAP a seznamuje se základními 
body - je velmi detailní, doporučení, 14 rozpracovaných zápisů, které nebyly odeslány. 
podněty k dalšímu fungování, vytvořit manuál. bude řešeno na koncepčním kolegiu.      
 

  

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
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2
http://www.myjsmeujep.cz/
http://www.univerzitaseveru.cz/


 

 

M. Thelenová – informace z kolegia prorektorů 

 

4. 12. Akreditace  - M. Thelenová informuje o přípravě akreditačního materiálu pro 
navazující magisterský program Kurátorská studia. Definitivní odevzdání materiálu Radě pro 
vnitřní hodnocení UJEP je plánováno na říjen 2022. Tomu bude ještě předcházet příprava 
zprávy garanta, její projednání pracovní skupinou (březen-duben 2022) a schválení RpVH 
(květen 2022). Platnost akreditace tohoto oboru končí ke 31. 12. 2024. Zpráva garanta je již 
připravována a podklady pro akreditační materiály též. Také je před námi příprava 
akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální 
komunikace, kterému končí platnost akreditace ke 31. 7. 2024. 
 
4. 13.  Zadání témat klauzurních prací na ZS 2021/2022 - dle harmonogramu FUD 1. 12. 
2021. Obhajoby klauzurních prací se uskuteční v termínu 1. 2.-2. 2. 2022. Harmonogram 
obhajob je již zveřejněn na webu FUD: https://fud.ujep.cz/wp/wp-
content/uploads/2022/01/harmonogram-obhajoby-klauzur-zs-21-22.pdf 
Organizace obhajob v případě onemocnění vedoucích pedagogů či studentů bude 
naformulována. 
 
4. 14.  Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 - Přihlášky pro bakalářské studium je 
možné podávat do 26. 1. 2022. Termín byl prodloužen. Přijímací řízení se uskuteční v 
termínu 10. 2.-12. 2. 2022 (čtvrtek-sobota). Testy jsou již zajištěny (KDTU). Modely jsou 
aktuálně zajišťovány dle požadavků ateliérů (KVP). Přihlášky pro navazující magisterské 
studium (Design a Výtvarná umění) 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/ 
Příloha k zápisu z kolegia děkana: Počty přihlášených ke dni 18. 1. 2022 
 
4.15.  M. Thelenová informuje, že v případě 2. kola přijímacího řízení by muselo být 
vypsáno pro celý studijní program a všechny ateliéry v něm, což není optimální. Také bude 
třeba zrevidovat časové a obsahové nastavení přijímacího řízení. Většina uměleckých VŠ 
má termín pro přihlášky již na konci listopadu a 1. kolo probíhá na základě elektronicky 
zaslaných portfolií bez účasti uchazečů. 
 
4.16.  Zahájení výuky letního semestru 2021/2022 bude dne 14. 2. 2022. Výuka bude 
probíhat prezenční formou.  
 
4. 17. Rozvrh na LS 2021/2022 byl dle požadavků většiny vedoucích kateder upraven. 
Následně bude rozvrh zveřejněn na webu FUD: https://fud.ujep.cz/studium/rozvrh/ 
 
 
4. 18. Návrh na uspořádání ak. roku 2022/2023 Proděkani pro studium obdrželi návrh od 
paní prorektorky k vyjádření. Akademický rok 2022/2023 bude trvat od 19. 9. 2022 do 24. 9. 
2023. 
Zimní semestr 
Výukové období 26. 9.–23. 12. 2022 a 2. 1.–7. 1. 2023 (14 týdnů) 
Prázdniny 24. 12. 2022–1. 1. 2023 
Zkouškové období 9. 1.–11. 2. 2023 (5 týdnů) 

Letní semestr 
Výukové období 13. 2.–28. 4. 2022 (11 týdnů) 

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


 

Zkouškové období 2. 5.–1. 7. 2023 a 21. 8.–23. 9. 2023 (9 + 5 týdnů)   
Prázdniny 2. 7. 2023–19. 8. 2023 

- Kolegium děkana s tímto návrhem souhlasí. 

4. 19.  Vybrané informace z kolegia prorektorky pro studium: Závěrečná zpráva o řešení 
projektů IP 2021 zaměřených na tvorbu interních metodik praxí a interních metodik blended 
learningu a na podporu doktorských škol musí být zaslána nejpozději do 25. 1. 2022 (na 
alena.chvatalova@ujep.cz, ve formátu doc. + v podobě scanu s podpisem řešitele a děkana. 
Formuláře k tomu byly již řešitelům rozeslány. 
V letošním roce budou projekty Institucionálního plánu UJEP (IP) nahrazeny projekty Plánu 
na podporu strategického řízení UJEP (PPSŘ). V oblasti vzdělávání budou zaměřeny na 
realizaci obdobných opatření jako v roce 2021, tj. na podporu praxí, blended learningu, CŽV 
a doktorských škol (současně se nesmí jednat o aktivity, které by byly podpořeny z jiných 
zdrojů, např. z NPO). Bližší pokyny k realizaci těchto opatření budou směrovány jednotlivým 
fakultním garantům.    

 
 

 

5.  Různé 

 

5.1. P. Mrkus informuje, že v následujících týdnech bude probíhat genderový audit, který 
je řízen ze strany personálního odd. UJEP. Za FUD je jmenován tajemník M. Matoušek. 
5.2.  Děkan informuje, že na základě příkazu rektora byla formou Příkazu děkana upravena 
a zveřejněna pravidla pro testování zaměstnanců na FUD. Zaměstnanci byli informováni na 
mimořádně svolané schůzce osobně, e-mailem a informace jsou zveřejněny také na 
webových stránkách FUD. Testování probíhá od 17. 1. 2022. 
5.3.  M. Koleček tlumočí nabídku Městského muzea v Ostrově na Ohří na realizaci a 
koncepci expozice v barokní kapli. P. Mrkus doplňuje informaci o výčet řady dalších aktivit, do 
nichž je FUD přizvána, jsou realizovány či plánovány v tomto roce. Vzhledem k většímu 
množství externích aktivit a plánovaných projektů bude třeba stanovit priority a personálně 
zajistit jejich produkci. Bude řešeno v průběhu mimořádného koncepčního kolegia. M. Koleček 
uvádí, že některé projekty bude možné řešit produkčně v rámci aktivit DUUL. A. Machová 
doplňuje o organizaci soutěže pro studenty a pedagogy na návrh díla pro budovu Krajského 
úřadu.  
5.4.   Autobusy za uměním (K. Císařová, produkční DUUL) – informuje a plánované akci 
„Autobusy za uměním do Ústí nad Labem“, kterou pořádá DUUL. Spojení komentované 
prohlídky v DUUL, návštěvy klauzurních prací a Dne otevřených dveří na FUD. 
Spolufinancování akce je přislíbeno z KÚ. 
Děkan doplňuje: akce se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří 3.2. 2022 – všichni vedoucí 
pedagogové jsou povinni být přítomni v ateliérech, v tomtéž dni se uskuteční Tour de Fud – 
společná prohlídka klauzurních prací se všemi pedagogy. Organizace: M. Mochal Je třeba 
zajistit prolinkování informací mezi weby a soc. sítěmi FUD a DUUL.  
5.5. Děkan podrobně informuje o přípravě a průběhu výběrového řízení na nové vedení 
ateliéru GD1, které se konalo 13. 1. 2022. Výsledky budou oznámeny v co nejkratším termínu 
po obdržení protokolu z personálního oddělení UJEP.   
 

 

Zapsala: E. Mráziková 

Schválil: P. Mrkus, děkan 
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