
Zápis ze zasedání kolegia děkana 

ze dne 22. 2. 2022 

  

Přítomni: doc. Mgr. A. P. Mrkus, PhDr. J. Polanecký, Ph.D., prof. Mgr. Z. Kolečková, MgA. J. 

Bartoš, MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Marcel Mochal, MgA. A. Machová, Ph.D.,, MgA. 

Pavel Frič; MgA. Martin Krupa, doc. ak. mal. V. Švec, Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.    

(zapisovatelka) (dále bez titulů) 

  

Omluveni: prof. Mgr. M. Koleček, Ph.D., doc. Mgr. M. Thelenová 

  

program: 

1. Úvod 

2. Informace k rozpočtu FUD 

3. Projednání návrhu Směrnice děkana č.1/2022 o tvůrčí činnosti 

4. Projednání návrhu Plánu realizace Strategického záměru FUD na rok 2022 

5. Informace z kolegia rektora  

6. Informace proděkanů 

7. Různé 

1. ÚVOD 

1. 1. Děkan zahajuje kolegium, seznamuje přítomné s body programu a připomíná, že na 

základě předchozí dohody od příštího zasedání bude schůze kolegia začínat vždy v 9 hodin. 

1.2. Děkan vyslovuje poděkování za aktivní účast na mimořádném kolegiu (15. 2. 2022) a 

protože nebyly probrány všechny body, bude navržen nový termín pro pokračování. Jedním 

z výstupů je změna harmonogramu následujícího bakalářského přijímacího řízení. Viz 

Různé.  

1.3. Z. Kolečková: v souvislosti s náběhem nové bakalářské akreditace je třeba zajistit 

pokrytí předmětů na KVP. V Švec: posílit grafické techniky (1,5 úvazku) a dílny (0,5 úvazku). 

bude třeba vypsat výběrové řízení. P. Frič: obsazení pozice pro sítotiskovou dílnu je zatím v 

procesu, dosavadní tipy nebyly úspěšné. Úkol: V. Švec - formulovat požadavky na výběrové 

řízení; P. Mrkus: vypsat výběrové řízení T: duben 2022 

 

 

 



2. INFORMACE K ROZPOČTU 

2. 1.  M. Matoušek - rozpočtové provizorium. Vysvětlení základních parametrů. Mzdy: 3.66 

mil. měsíčně, z toho odvody 950 t/měsíc. Dokud nebude znám rozpočet, snažit se čerpat v 

rámci ateliérů 1/12 rozpočtu loňského objemu. Důvody nárůstu mzdových nákladů -  

minimální mzda. Diskuze - hodnocení odborných asistentů, nastavení motivačních nástrojů 

(vnitřní předpisy, HAP apod.)  

2. 2. Z. Kolečková, P. Mrkus - změna výpočtu metodiky rozdělování rozpočtu na UJEP. 

Dříve vztaženo k roku 2015, nyní k roku 2020 - pro FUD nepříznivé. 4 fakulty UJEP v 

mínusu (FSE, FF, FUD, FSI). M. Krupa - na AS UJEP se bude schvalovat hospodaření za 

rok 2021, FUD bude podávat vysvětlení k navýšení mzdových nákladů - dochází k 

dezinterpretaci směrem k ostatním součástem UJEP. Úkol: M. Matoušek připraví vyjádření, 

M. Krupa přednese na zasedání AS UJEP. T: 23. 2. 2022. 

2. 3. M. Matoušek - zvýšení cen energií. Kritické na pracovišti v Dubí (nárůst o téměř 

200%). Situace je v řešení, ohrožen je i sám provoz továrny. Zvážit náklady pracoviště 

vzhledem k výstupům ateliéru a počtu studentů. Podobná revize technologických provozů a 

prostorů ve vztahu s energiemi/ počtem studentů na celé fakultě.  

 

3. Projednání návrhu Směrnice děkana č.1/2022 o tvůrčí činnosti 

 

3.1.  P. Mrkus - návrh na úpravu formulace směrnice o vnitřních grantech. Vytvoření 

samostatné kategorie pro studenty + nastavení nových kritérií (počet podávaných grantů v 

jednom roce). Poděkování: Z. Kolečková, M. Koleček. Vyhlášení vnitřních grantů dl nové 

směrnice v březnu. 

 

4. Projednání návrhu Plánu realizace Strategického záměru FUD na rok 2022 

4.1 P. Mrkus: k návrhu Plánu realizace strategického záměru FUD na rok 2022 - zaslány 

připomínky od M. Thelenové, Z. Kolečková, M. Kolečka. Rozšíření a konkretizace na 

základě strategického plánu univerzity a záměru MŠMT. Finální dokument bude projednán v 

Umělecké radě per rollam a AS FUD. Doplněný strategický záměr bude zaslán členům 

kolegia pro další připomínky. T: do 2. 3.  

4.2. P. Mrkus: Plán realizace strategického záměru k projednání Uměleckou radou + 

schválení komise pro habilitační řízení L. Sýkorové proběhne per rollam. T: druhá polovina 

března. Prezenční zasedání Umělecké rady: přelom května a června.  

 

 

 



5. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA 

5. 1.  P. Mrkus - financování částečně probráno v bodě 2. Z. Kolečková doplňuje: draft 

projektu RUR podávaný UJEP byl vrácen na univerzitu k doplnění a přepracování některých 

bodů.  

5. 2. P. Mrkus - příprava podkladů pro výroční zprávu UJEP (T: 4. 3.) a výroční zprávu 

FUD (30. 6.). Bude zasláno k připomínkám členům užšího kolegia e-mailem. 

5. 3. P. Mrkus - informace prorektorky Chvátalové - institucionální plán  - praxe studentů. 

Bude financováno, bude vyhlášeno, zatím není jasná částka (rozpočtové provizorium). Z: A. 

Machová, A. van Laanen 

5. 4.  P. Mrkus - za FUD podán projekt CRP na rok 2022 (spolupráce s 6 dalšími 

uměleckými VŠ). Došlo k úpravě rozpočtu (snížení z 4,6 mil na 2 mil). Projekt upraven, 

odeslán. Čeká se na vyjádření komise MŠMT. Z: E. Mráziková 

5. 5. P. Mrkus děkuje všem organizátorům DOD. Diskuse a zkušenosti z pořádání DOD. 

5. 6. P. Mrkus: předseda AS UJEP Svoboda požádal děkany všech fakult, aby prověřili 

členství zástupců fakult vzhledem k nadcházející volbě rektora. Za FUD - nesplnil jeden 

student povinnosti, bude nutné vypsat nové/doplňující volby do AS. M. Krupa -  za 

studentskou kurii jsme ho kontaktovali, neúspěšně. A. Machová: AS FUD se připravuje na 

volby, zohlednit i náhradníky. Z: A. Machová, M. Krupa 

 

6. INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ 

J. Polanecký, proděkan pro vnější vztahy 

6. 1.  Erasmus: Výzva k výběrovým řízením na zaměstnanecké mobility realizované v 

rámci projektu Výzvy 2021 byla vyhlášena 3. 2. 2022. Fakulty mají uspořádat výběrová 

řízení a výsledky nahlásit do konce března. Nicméně stále je ještě možné hlásit se na 

zaměstnanecké mobility i v rámci mimořádného výběrového řízení k projektu Výzvy 2020, 

kde několik míst ještě zbývá (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). 

 6. 2.  Program na podporu strategického řízení vysokých škol v roce 2022 – 

internacionalizace (tzv. IP) Výzva pro podávání žádostí o finanční podporu na další aktivity 

mezinárodní spolupráce podporované Programem na podporu strategického řízení vysokých 

škol v roce 2022 byla vyhlášena 27. 1. 2022. Podrobné informace k podávání žádostí jsou 

zveřejněné 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. Administruje M. Vlčková. 

 

 

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/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
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M. Mochal, proděkan pro rozvoj 

6. 3. CRP projekty - viz bod. 3. 4. 

6. 4.  Rozpočet na rok 2022 na nákup literatury pro FUD - 900 tis.  

6. 5. Dne 15. 2. byla vyhlášena soutěž na úpravu vybraných míst v kampusu. M. Krupa 

doplňuje - člen komise pro kampus, budou zástupci ve výběrové komisi FUD a FŽP. Komise 

chce otevřít vnitřní debatu nad strukturou vyhlášení. Krupa, Švec jako zástupci AS - vysvětlili 

důvody a nedostatky návrhu. Kolegium tyto fakta bere na vědomí a případně se pokusí do 

situace výběrového řízení zasahovat.  

6. 6.  FUD se připojuje k informovanosti o fungování psychologické poradny na UJEP 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-psychologie-psychologicka-poradna . Na webu FUD bude 

prolink na tuto poradnu.  

Z. Kolečková, proděkanka pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost 

6. 7.  Národní plán obnovy - za UJEP hlavní koordinátorka: L. Stiborová. Březen: schválení 

Správní radou UJEP. Celkově 36 milionů korun (z celé UJEP 9 programů à 4 miliony), 75% 

z celkové částky investice (ovšem vázané na daný studijní program). Zaměření na profesní 

studijní programy, vypadá, že bude významně podpořeno - za UJEP 9 programů, FUD 1 

(spolupráce s FSE). Program zohledňuje dopad transformace na strukturálně postižený 

region, přípravu na praxi v kulturních a kreativních odvětvích, orientaci na budoucí povolání. 

Termín podání draftu na UJEP - konec února. Pracovní tým: Machová, garantka projektu. 

Van Laanen, koordinace. M. Koleček supervize. Předmět řešení: Postprodukční a produkční 

studio (ve spolupráci s ateliérem Interaktivní média). Časový harmonogram: červenec 22 - 

prosinec 23 příprava programu, detailní koncepce akreditace. Aktivita FUD v tomto projektu 

nese název Rozšíření stávajících studijních programů na UJEP s výstupem nazvaným 

“Připravený profesní bakalářský SP na FUD (Produkce pro kulturní a kreativní odvětví)” k 

datu 6/2024. 

6. 8.  RUR - viz bod. č. 5. 1. 

6. 9.  OP JAK - předpokládá se, že bude nejspíš vypsán v roce 23 (není dosud schválen 

EU komisí). První pilotní výzva možná podzim 22, výsledky jaro 23. Česká strana zvažuje i 

vypsání tzv. předvýzvy, která by byla dále modifikována v souvislosti se schvalovanými 

postupy. První výzva bude zaměřena na rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských 

studijních programů - přístrojové vybavení (Ekvivalent projektu „nábyteček“ – nutno se 

předem připravit a nachystat koncepčně odůvodněný seznam požadavků.), není to 

meziuniverzitní soutěžní výzva. Návrh pracovního týmu: V. Švec, J. Bartoš, J. Krtička + 

grafici? Úkol: provést revizi technologií na FUD a z toho vyvodit seznam potřebné techniky a 

vybavení. 

6. 10.  IGA - FŽP iniciovala změny směrnice SGS - nyní bude upřesněna struktura 

požadavků na doktorandy, typy výstupů, které jsou vztaženy k RUV a RIV. Důraz na 

studentské aktivity a výstupy. Fakultní komise FUD již zasedala, návrhy schvaluje univerzitní 

Grantová rada UJEP v březnu.  

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-psychologie-psychologicka-poradna


6. 11. DKRVO - není stanovené pravidlo pro rozdělení prostředků pro letošní rok, složité 

vyjednávání. 11,2 mil na UJEP (celkově 800 mil). Průběžně řešená problematika celkového 

rozdělení v rámci UJEP (nesouměřitelnost parametrů hodnocení mezi „měkkými“ a „tvrdými“ 

vědami).  

6. 12.  Dne 6. května proběhne v areálu kampusu majáles - propojení s aktivitami v rámci 

akce Dny vědy a umění, přidá se možná studentská konference. Místo pro zacílení PR 

aktivit pro FUD.  

6. 13. RUV, RIV - výstupy za rok 2021 jsou v databázích. Máme kvalitní zastoupení v 

kategorii A. Rok 2020 se však nebude finančně započítávat kvůli covidu. Z. Kolečková 

upozorňuje, že administrace výstupů je velmi náročná (hlavní administrátor Z. Šauerová, 

pomocné korektury E. Mráziková, K. Císařová), objem práce je extrémní z důvodu laxního 

nebo nedostatečného vyplnění jednotlivými akademickými pracovníky. Žádá proto, aby 

vedoucí kateder dohlédli v dalším období na včasné a dostatečně připravené podklady.  

M. Thelenová, proděkanka pro studium 

6. 14. Akreditace FUD - Aktuálně již bylo nahlášeno složení pracovní skupiny pro 

projednání zprávy garanta oboru Kurátorská studia panu prorektoru Zukersteinovi, a to před 

přípravou akreditačních materiálů. Skupina bude schválena na březnovém zasedání RpVH 

UJEP. Složení:  

Předseda: doc. Mgr. Richard Fajnor (FaVU VUT v Brně – externí člen skupiny)  

Členové: 

1. prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (FUD UJEP – garant oboru) 

2. doc. Mgr. Michaela Thelenová (FUD UJEP – proděkanka pro studium) 

3. doc. MgA. František Kowolowski (FU OU v Ostravě – externí člen skupiny) 

4. MgA. Adéla Machová, Ph.D. (FUD UJEP – předsedkyně AS, absolventka Kurátorských 

studií, nyní vyučující Kurátorských studií) 

5. MgA. Kristýna Hájková (FUD UJEP – studentka doktorského studia, absolventka 

Kurátorských studií) 

6. 15.   Přijímací řízení do bakalářského studia na rok 2022/2023 se uskutečnilo v termínu 

10. 2.-12. 2. 2022. Vyhlášený počet přijímaných byl 60 studentů (4 na ateliér). Přihlášek bylo 

celkem 300 a navrženo k přijetí je 86 uchazečů. Výsledky jsem již zveřejnila na webu FUD a 

studijní oddělení připravuje rozhodnutí k zaslání poštou. V případě odvolání budeme vždy 

nejprve kontaktovat vedení příslušného ateliéru. V minulém roce 2021 (řízení bylo online, 

což mohlo přispět k navýšení přihlášek) bylo definitivně přihlášených uchazečů 352 (přijali 

jsme 83, zapsalo se 56), v roce 2020 bylo uchazečů 246 (přijali jsme 88, zapsalo se 82). 

6. 16. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 

Přihlášky pro programy Design a Výtvarná umění bylo původně možné podávat do 28. 2. 

2022 a termín byl prodloužen do 30. 3. 2022. Zatím máme v systému celkem 14 přihlášek 



(vloni celkem přihlášených 61). Přihlášky pro obor Kurátorská studia je možné podávat do 

30. 3. 2022. Zatím máme celkem 1 přihlášku (vloni celkem přihlášených 19). Přihlášky pro 

program Fine Art je možné podávat do 29. 4. 2022 Zatím máme celkem 3 přihlášky (vloni 

celkem přihlášených 10). 

6. 17.  Zadávání do STAG Pokud tak ještě nebylo učiněno, je třeba zadávat do STAG 

zápočty a zkoušky za Ateliér a dílny a další zápočty a zkoušky. 

6. 18.  Zahájení výuky letního semestru 2021/2022 - Dle harmonogramu FUD byla započata 

výuka letního semestru dne 14. 2. 2022. Výuka bude nadále probíhat prezenční formou. 

Rozvrh na letní semestr byl zveřejněn na webu FUD, včetně doplňujících informací z KDTU 

k blokové výuce, výuce Kurátorských studií a přednáškovému cyklu Čelem k umění: 

https://fud.ujep.cz/studium/rozvrh/  Ještě probíhají drobné opravy. 

6. 19. Přihlášky k SZZ a SDZ - Termín pro odevzdání písemných přihlášek k SZZ z dějin 

umění je 15. 3. 2022. Termín pro odevzdání přihlášek k SDZ – ústní zkouška je 15. 3. 2022. 

Přihlášky se odevzdávají na studijní oddělení FUD. 

6. 20.  Porada prorektorky pro studium s proděkany (výběr jen několik bodů) se uskutečnila 

25. 1. 2022 a její celý zápis je v systému IMIS po přihlášení. V únoru se nekonala. Byly zde 

zmíněny informace k projektům z oblasti vzdělávání: Prioritou Plánu na podporu 

strategického řízení pro rok 2022 (PPSŘ) zůstává podpora praxí, hybridní výuky, CŽV a 

doktorských škol. Podmínky pro řešení projektů budou obdobné jako v loňském roce v rámci 

IP. Aktivity podpořené v rámci PPSŘ nesmí být podpořeny z jiných zdrojů, např. z NPO. 

Podrobnější informace budou poskytnuty po ukončení rozpočtového provizoria. Výzva k 

předkládání návrhů projektů k podpoře z NPO byla vyhlášena MŠMT v prosinci 2021, termín 

pro předložení návrhu projektů je stanoven na 31. 3. 2022. Žádost o příspěvek z výzvy NPO 

bude předložena Správní radě UJEP ve 2. polovině března 2022. MŠMT postupně 

vypořádává otázky vysokých škol, odpovědi jsou dostupné na 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/casto-kladene-dotazy-faq-k-vyzve-npo-pro-

oblast-vs?source=rss. 

Dále je připravován harmonogram UJEP na akademický rok 2022/2023. Byla provedena 

kontrola vnitřních předpisů na webech fakult. FUD má vše v pořádku. 

  

7. RŮZNÉ 

7. 1. P. Mrkus  - na základě diskuse na mimořádném kolegium děkana 15. 2. 2022 a po 

konzultaci s proděkankou Thelenovou je vznesen návrh na termínové uspořádání 

následujícího bakalářského přijímacího řízení takto:  Schválení podmínek řízení v AS FUD 

20. 4. nebo 18. 5. 2022. Otevření elektronické přihlášky 1. 10. 2022. Ukončení termínu pro 

podávání přihlášky 30. 11. 2022. Přijímací řízení by mohlo být v týdnu 9. 1.-13. 1. 2023 nebo 

16. 1.-20. 1. 2023. Kolegium souhlasí s termínem schválení podmínek, s termínem otevření 

a uzavření přihlášky. Co se týče konání řízení, kolegium navrhuje, aby řízení proběhlo ve 

dnech čtvrtek-pátek, ovšem který z navržených týdnů bude vhodnější, bude ještě 

diskutováno s ohledem na administrativní procesy (zasílání pozvánek) a možné prodloužení 

termínu pro přihlášky.  

https://fud.ujep.cz/studium/rozvrh/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/casto-kladene-dotazy-faq-k-vyzve-npo-pro-oblast-vs?source=rss
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/casto-kladene-dotazy-faq-k-vyzve-npo-pro-oblast-vs?source=rss
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/casto-kladene-dotazy-faq-k-vyzve-npo-pro-oblast-vs?source=rss
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/casto-kladene-dotazy-faq-k-vyzve-npo-pro-oblast-vs?source=rss


7. 2. P. Mrkus - výběrové řízení do ateliéru Design interiéru se uskuteční do konce června. 

Z: Mrkus, Fišer T: do konce března zveřejnění. 

7. 3.  P. Mrkus – návrh nového termínu dne otevřených dveří zejména pro bakalářské 

uchazeče - 2. 6. 2022 

7. 4.  PLES FUD - 22. 6., Skorotice. Z: Javůrková 

7. 5. Letní škola - úkol: příprava koncepce a programu, termín: 20. 8 - 27. 8. (afterparty 

26. 8.), nastavení termínů propagace. Pracovní skupina: bude stanovena do příštího kolegia, 

vedoucí kateder zjistí možnosti. Z: vedoucí kateder 

7. 6. Katalog DP - ateliéry budou obeslány s instrukcemi o spolupráci při přípravě. Z: M7 

7. 7.  M. Matoušek - informujte pedagogy v rámci kateder a další pracovníky o vyplnění 

dotazníku o gender equality (byl zaslán mailem) z info@ujep.cz 

7. 8.  M. Machová -  na AS FUD byla dojednáno setkání akademické obce -  v úterý 5. 4., 

čas a místo bude upřesněn. DUUL chystá příměstský tábor - kdo z ateliérů se chce zapojit, 

kontaktovat DUUL. Dále informuje o vypsané interní soutěži 

https://fud.ujep.cz/aktualne/interni-soutez-misto-srpu-a-kladiva/ 

7. 9.  J. Bartoš - letošní Designblok jak fakultní stánek, tak jednotlivé ateliéry nebo 

jednotlivci. Diskuze o směřování, možnost open callu 

 

mailto:info@ujep.cz
https://fud.ujep.cz/aktualne/interni-soutez-misto-srpu-a-kladiva/

