Zápis ze zasedání kolegia děkana
ze dne 22. 3. 2022

Přítomni: doc. Mgr. A. P. Mrkus, PhDr. J. Polanecký, Ph.D., , prof. Mgr. Z. Kolečková, prof.
Mgr. M. Koleček, Ph.D., doc. Mgr. M. Thelenová, MgA. J. Bartoš, MgA. Jan Krtička, Ph.D.,
MgA. Marcel Mochal, MgA. Pavel Frič;doc. ak. mal. V. Švec, Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.
(zapisovatelka) (dále bez titulů)
Omluveni: MgA. A. Machová, Ph.D., MgA. Martin Krupa

program:
1. Úvod
2. Informace k rozpočtu FUD
3. Informace z kolegia rektora
4. Informace proděkanů
5. Různé

1. ÚVOD
1.1.

Děkan zahajuje kolegium, seznámil přítomné s body programu.

1. 2. Kontrola úkolů: Podklady k výběrovému řízení pro úvazky na KVP jsou odevzdány,
připravuje se formulace výběrového řízení, která bude v nejbližší době zveřejněna.
Sítotisková dílna - stále zůstává v jednání, situace bude vyřešena nejpozději do 30. 6. 2022.
Z: P. Frič ve spolupráci s KVP. Děkan informuje, že výběrové řízení do ateliéru Design
interiéru je zformulováno a bude zveřejněno do konce března. M. Mochal informuje, že
odkaz na psychologickou poradnu je umístěn na webových stránkách FUD:
https://fud.ujep.cz/fakulta/kontakty/
1. 3. M. Koleček informuje, že KDTU zatím nebude vypisovat výběrové řízení na úvazek
po p. Urbanovi. Provede se analýza úvazků, stav záskoků v rámci současného semestru se
zohledněním náběhu nových akreditací.
1.4.
J. Bartoš - vyučující předmětu Kultura bydlení - Aktuální interiérové trendy (VK pro 2.
ročník nové akreditace) se hledá, není potřeba řešit formou výběrového řízení. M. Koleček
upozorňuje, že pokud bude vyučující spadat pod KDE, výuku dále nebude řešit KDTU. T:
nejpozději do 30. 6. Z: J. Bartoš

2.

INFORMACE K ROZPOČTU

2. 1. M. Matoušek - rozpočtové provizorium stále trvá a nejsou žádné změny, schůze
tajemníků se uskuteční po termínu kolegia děkana, bližší informace budou případně
doplněny do zápisu. Vysvětluje současný stav omezení aktivit. Upozorňuje, že středisko
DUUL má k aktuálnímu datu vyčerpáno již 540 tis. M. Koleček - náklady na výstavní činnost
a provoz budou zvýšené (oproti předchozímu období, kdy byl DUUL v menších, provizorních
prostorech - odhad je cca 5 mil). Příspěvek z FUD na chod DUUL by ale měl zůstat stejný je zajištěno vícezdrojové financování: Norské fondy (5 mil na 2 roky), dobré hodnocení
žádosti na MK ČR (navýšení). Tyto zdroje budou přístupné až v druhé polovině roku a dojde
tak k vyrovnání nákladů. Úkol: M. Koleček s A. Machovou - zpracovat analýzu nákladů za
první 3 měsíce - pro informaci do AS UJEP. T: 30.4.2022
2. 2. P. Mrkus - letošní rok spíše šetrná strategie, dotkne se to pravděpodobně vnitřních
grantů (loni 1,5 mil, 780 tis edice). V rámci edice je potřeba primárně dokončovat rozdělané
knihy a dále smluvní koedice.
2. 3. P. Mrkus - mimořádná stipendia na podporu studentů zasažených vojenskou invazí na
Ukrajinu. Diskuze k problematice. Více viz bod 4. 26. Z. Kolečková - po schůzi komise
uměleckých škol na RVŠ přinese aktuální informace. Prozatímní návrh projednaný kolegiem
FUD: ukrajinští studenti budou moci požádat o měsíční mimořádné stipendium ve výši
5000,- Kč; ostatní studenti zasažení válečným konfliktem - bude řešeno na základě
doporučení vedení UJEP a dalších orgánů. O diskusi k tomuto bodu bude požádán také AS
FUD.

3.

INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA

3. 1. P. Mrkus - v březnu neproběhlo. Rektor realizoval individuální schůzky zaměřené na
nově připravované projekty - RUR, OP JAK a Plán národní obnovy. Více informací viz Z.
Kolečková, bod.
3. 2. M. Thelenová upozorňuje, že je třeba řešit návrhy na nové kandidáty do AS UJEP.
Za akademické pracovníky: E. Mráziková. Z: A. Machová, M. Krupa. Vyhlášení doplňovacích
voleb do AS UJEP je naplánováno na 29. 3., na zasedání senátu 23. 3. bude schválen
termín, místo konání a volební komise FUD (pro volby bude navržen termín 13. 4. ve foyer
FUD).

4.

INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ

M. Mochal, proděkan pro rozvoj
4. 1. Porada proděkanů se nekonala. Příprava na Univerzitní festival (6. 5. 2022, 9-14
hodin) v areálu Kampusu - žádá vedoucí kateder o zaslání návrhů k zapojení jednotlivých
ateliérů + krátká anotace. Termín: 30. 3. Noc vědců s tématem “Všemi smysly” (září)
proběhne v budově CPTO. M. Mochal - prezentace LLEV, žádá o další informace a možnosti
zapojení ateliérů.
4. 2. Prodloužení termínu podání přihlášek na Kurátorská studia a magisterské obory do
29. 4. 2022.
4.3.
PR oddělení - Přibyla samostatná záložka menu DUUL na webu FUD. Přijaty 2
studentky stážistky (ateliér Sklo , at OPA), financovány stipendiem, odpovědnost za: sociální
sítě, organizace Letní školy a pod. Úkol: doplnění informací o jednotlivých pracovnících v
sekci kontakty, bude rozeslán jednoduchý wordový dokument pro doplnění, žádá o
součinnost. Každý zaměstnanec je povinen si aktualizovat informace. Z: M. Mochal, vedoucí
kateder
4. 4. Reklamní předměty FUD - spolupráce s papírnictvím Papelote. Balíček pro studenta
FUD (blok, penál, tužka, lepicí páska).
4. 5.

Tento semestr - budou se opět točit video-medailonky o ateliérech.

4. 6. Katalog DP - grafický design MONSTERS, fotografie: J. Dvořák, K. Mrkusová
redakce. Katalog - text děkana, text představující katedru Úkol: vedoucí kateder zašlou
krátký text o své katedře T: 18. 5.
Z. Kolečková, proděkanka pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
4. 7. Fond spravedlivé transformace - Projekty RUR, GET Centrum. Minulý týden o něm
měla rozhodnout vláda ČR. GET centrum - využití vodíku, projekt důležitý ve stávající
geopolitické situaci. Kromě RUR a GET Centra – očekávají se tematické výzvy (alokace
přes Ústecký kraj); vyhlášení ve 2. polovině 2022: Příprava projektů; Podpora audiovizuální
tvorby; Podpora kreativních odvětví.
4. 8. Národní plán obnovy - Tento týden se k návrhu vyjádří Správní rada univerzity, poté
odchází na MŠMT (31. 3.). FUD v rámci aktivity A3 – dotace na přípravu profesně
orientovaného studijního programu. Možná vyšší příspěvek, než se předpokládalo, v
jednání, zda je možné žádat o odpočet DPH.
4. 9. Q21 Grant – doktorská soutěž. Celouniverzitní přednášky jako indikátor – problém
naplnit kapacity, sehnat externí řečníky. Pokud jsou externí přednášející suplováni
domácími, nelze čerpat přímé výdaje. Hledá se externista s celouniverzitním dopadem.
4. 10. OP JAK - program zatím stojí, čeká se na rozhodnutí Evropské komise. Říjen 2022 –
předpokládá se vypsání výzvy Infra PhD – „nábyteček“; alokace 3 miliardy pro všechny VŠ.
Stavební práce omezené, pouze ve smyslu instalace nějakého přístroje.

4. 11. Memorandum o spolupráci mezi městem a UJEP. Celkem 400 000 Kč; FUD získala
100 000 Kč na podporu aktivit Domu umění; 300 000 Kč - IT vzdělávání žáků na SŠ.
4. 12. Gratulace A. Vartecké k získání docentury. (Platnost od 1. 3.; nyní spis odchází na
MŠMT).
4. 13. DKRVO - Letos celkem vláda rozděluje 836 miliónů Kč; o 6 milionů dotace navýšena.
Na UJEP 74 milionů.
4. 14. Seminář k Metodice 17+ na Masarykově univerzitě, T: 30. 3.
4. 15. Grantová rada - SGS – Specifický výzkum; v OBD při vyplňování zapotřebí
zaškrtnout mód S. PF – předčasné ukončení několika projektů – vrácení příspěvku do TA15,
přesun na FŽP. V případě souběhu dvou a více projektů nutno specifikovat, co z čeho
pokryto, adresovat zdroj podpory. V případě nesplnění projektu, 2 roky distanc od všech typů
interních grantů. Vyspecifikovat způsob zapojení akademických pracovníků do projektu.
Důraz klást na pozici hlavního řešitele – studenta. Na fakultách iniciovat atmosféru
primárního ředitelství studenty / např. formou bodové bonifikace. Grantová komise schválila
projekty Specifického výzkumu na rok 2022
4. 16. Tvůrčí činnost mladých vědeckých pracovníků - Dbát na přesné zapisování výstupů
do OBD. Při zápisech dbát na modul I – Institucionální podpora.
M. Thelenová, proděkanka pro studium
4. 17. Akreditace FUD - Složení pracovní skupiny pro projednání zprávy garanta oboru
Kurátorská studia, před přípravou akreditačních materiálů, bylo schváleno na zasedání
RpVH UJEP dne 15. 3. 2022. Dne 13. 4. 2022 proběhne setkání skupiny.
4. 18. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023
- Přihlášky pro programy Design a Výtvarná umění je možné podávat do 29. 4. 2022 (termín
byl prodloužen). Zatím máme v systému celkem 24 přihlášek (vloni celkem přihlášených
61). Přihlášky pro obor Kurátorská studia je možné podávat také do 29. 4. 2022 (termín byl
prodloužen). Zatím máme celkem 3 přihlášky (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). Přijímací řízení se uskuteční 23. 5. 2022 pro Kurátorská studia.
Přijímací řízení se uskuteční 31. 5. 2022 pro Design, Výtvarná umění a Fine Art.
4. 19. Přijímací řízení do doktorského studia na rok 2022/2023 - Přihlášky je možné
podávat do 29. 4. 2022 (zatím nemáme žádnou přihlášku, ale víme o několika uchazečích).
Přijímací řízení se uskuteční 26. 5. 2022.
4. 20. Podmínky přijímacího řízení FUD na akademický rok 2023/2024 - AS FUD bude brzy
schvalovat podmínky přijímacího řízení pro všechny studijní programy na akademický rok
2023/2024. Podmínky pro doktorské studium bude též schvalovat OR FUD. Vše je již
připraveno a probíhá kontrola.
4. 21. Informace pro diplomanty k SZZ - 3. 5.–5. 5. 2022 SZZ z dějin umění, 8. 6. 2022 SZZ
pro Kurátorská studia. Harmonogram připraví KDTU nejpozději do 1. 4. 2022.

Harmonogram bude studentům k dispozici na příslušné katedře, s ohledem na GDPR ho
nelze zveřejňovat na webu ani ve veřejných prostorách školy.

4. 22. Informace pro diplomanty k BP a DP - 14. 4. 2022 je termín pro nahlášení oponentů
na příslušnou katedru za jednotlivé ateliéry a KDTU. Shromáždí asistenti (nutno uvést
poštovní kontakt + titul + mailovou adresu). Vedoucí musí mít přísný dohled nad oponenty
svých studentů. 29. 4. 2022 je termín pro odevzdání písemných přihlášek ke 2. části SZZ (k
obhajobě BP a DP) na studijní oddělení FUD. Od 4. 5. 2022 je možné vyzvednout si úvodní
stránku bakalářských nebo diplomových prací na příslušné katedře. 19. 5. 2022 je termín pro
odevzdání písemných částí bakalářských prací a diplomových prací na příslušnou katedru +
nahrání do Stagu. Směrnice děkana FUD k BP a DP:
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/12/smernice-dekana-fud-2019-03.pdf
9. 6. 2022 obhajoby diplomových prací pro obor Kurátorská studia. 21. 5.–24. 5. 2022
instalace bakalářských a diplomových prací. Vše v budově FUD. 26. 5.–16. 6. 2022 výstava
bakalářských a diplomových prací (zahájení výstavy 25. 5. 2022). 14. 6.–16. 6. 2022
obhajoby bakalářských a diplomových prací.
4. 23. Posuzování plagiátorství BP a DP - Je nutné, aby každý vedoucí bakalářské nebo
diplomové práce posoudil, zda práce jeho studenta je či není plagiát, a to po 19. 5. 2022,
kdy budou práce nahrány do Stagu. Bez tohoto posouzení nemůže být student připuštěn k
obhajobě. Posouzení probíhá přes systém Stag. Prosím vedoucí kateder, aby důležitost
posouzení zdůraznili všem svým pedagogům.
4. 24. Harmonogram FUD na akademický rok 2022/2023. Návrh harmonogramu obdrželi
členové kolegia děkana k vyjádření. Po definitivním odsouhlasení a dořešení několika
sporných termínů, bude harmonogram zveřejněn na webu FUD (do konce dubna).
4. 25. Výsledky hodnocení kvality výuky ve Stag - Proděkani pro studium obdrželi výsledky
hodnocení kvality výuky ve Stag za ZS 2021/2022. Hodnocení bylo zasláno děkanovi a
vedoucím kateder, jichž se hodnocení týká.
4. 26. Porada prorektorky pro studium s proděkany (výběr jen několik bodů) - Porada se
uskutečnila 8. 3. 2022 a její celý zápis je v systému IMIS po přihlášení.
Stipendijní řád UJEP byl ze strany MŠMT akceptován. Po jeho zaregistrování budou fakulty
informovány a řád bude zveřejněn.
MŠMT vypsalo Podnět k předkládání žádosti v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu
studia ukrajinských studentů v roce 2022. Tato podpora se netýká stávajících studentů, ale
studentů zapsaných do studia po 24. 2. 2022. Podpořeny mohou být jak krátkodobé studijní
pobyty, tak i studium v kterémkoliv typu studijního programu. Studenti na krátkodobých
studijních pobytech (jedná se o časově omezené studijní pobyty v konkrétním studijním
programu s minimální délkou 28 dní a maximální 2 semestry) budou vnímáni jako studenti
analogičtí ke studentům na Erasmu+. Jejich evidence bude probíhat v systému STAG a
vykazovat se budou do SIMS. Zapsaní tak budou muset být do konkrétního studijního
programu, stejně jako studenti na Erasmu+ (ze strany EK se připravují opatření k možnému
využití programu Erasmus+). (Pozn. FUD se bude snažit do projektu zapojit dva ukrajinské
studenty, kteří byli letos přijati do bakalářského studia. Co se týče krátkodobých pobytů,

nabídla FUD zatím 5 míst (bude možné navyšovat). Zatím jsme byli v kontaktu se dvěma
zájemci, kteří ale nakonec nepotvrdili.)
Pro stávající studenty - Na webu UJEP, v odkazu UJEP nabízí pomoc Ukrajině, je
zveřejněna nabídka pomoci včetně kontaktů na studijní a psychologické poradenství.
Studentovi, který se dostal tíživé sociální situace, lze přiznat mimořádné stipendium. To lze
učinit na žádost studenta, ale i z podnětu děkana, bez návrhu stipendijní komise, formou
jednorázového stipendia. (Pozn. FUD zatím vyplatila celkem 8 jednorázových mimořádných
stipendií ukrajinským studentům.) Studenti v tíživé sociální situaci si budou moci nově
podávat mimořádnou žádost o ubytovací stipendium. K tomu byla novelizována Směrnice
rektora č. 5/2014 k ubytovacímu stipendiu (účinnost změny je od 8. 3. 2022).
J. Polanecký, proděkan pro vnější vztahy
4. 27. Erasmus+ Dne 21. 3. byla uzávěrka pro podání přihlášky na zaměstnanecké mobility
Erasmus+. Proběhne výběrové řízení.
4. 28. Byl vytvořen a zveřejněn formulář žádosti na podávání přihlášek projektů v rámci
Stimulace internacionalizace. Přihlášky se podávají J. Polaneckému.
4. 29. Plánované univerzitní akce: Univerzitní festival (6. 5. 2022). Půjde o sloučení dvou
již tradičních univerzitních akcí – Dne vědy a umění a Studentského Majálesu. Noc vědců
(30. 9. 2022) - letošní téma je „Všemi smysly“. Kampus slaví (6. 10. 2022). Formou
hudebního festivalu se budou konat oslavy dostavby kampusu UJEP.
4. 30. Na webu UJEP v anglické verzi (https://www.ujep.cz/en/studying-and-living-in) byl
zveřejněn Foreign Student Guide na akad. rok 2022/23 a byla aktualizována nabídka
cizojazyčně vyučovaných kurzů pro zahraniční studenty na akad. rok 2022/23
(https://www.ujep.cz/en/course-catalogue).

5.

RŮZNÉ

5. 1. P. Mrkus - Letní škola. poslední týden v srpnu. Diskuze k zajištění a produkci celé
aktivity. Úkol: je třeba jmenovat osobu odpovědnou za realizaci celé akce a vytvoření
pracovního týmu. Návrh: Produkční z DUUL. Úkol: zaslat M. Mochalovi návrhy na zapojení
jednotlivých ateliérů dle stanovených požadavků (budou roeslány vedoucím kateder).
struktura: lektor, název kurzu, anotace krátká, max. počet účastníků, jazykové schopnosti.
Kurzovné: studenti FUD zdarma, účastníci ze SŠ polovina, veřejnost plná cena. T: do 1. 4.
5. 2. P. Mrkus - Udržitelnost projektu MOPR - požadavek kontroly od MŠMT. Softwary.
doplnit údaje o používání těchto softwarů - tabulka bude rozeslána dotčeným pracovníkům.
T: do 24.3.
5. 3. V. Švec - nedodržování rozvrhu, samostatné akce ateliérů narušují docházku
studentů.
5. 4. M. Thelenová - proběhne sportovní den rektora UJEP, ve středu 6. 4. 2022. Je
vyhlášeno rektorské volno. Kdo se zúčastní, bude uvolněn a omluven, jinak bude normálně
probíhat ateliérová výuka.

5. 5. Z. Kolečková Ke konci dubna odchází z referátu pro vědu paní Hana Galiová; hledá
se nový projektový manažer.
5. 6.

P. Frič: cyklojízda 30. 3. od 17 hodin před Hraničářem.

