
Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 20. 4. 2022
Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 16.00

Přítomni: MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně), Václav Mach, BcA. Karim Tarakji,
MgA. Radek Jandera, Ph.D., Mgr. et. MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Aleš Loziak, doc. PhDr.
Tomáš Pavlíček, Ph.D., MgA. Jan C. Löbl, MgA. Kristýna Hájková, Kristýna Prachařová
Omluveni: MgA. Martin Krupa (místopředseda)

Předsedkyně AS FUD A. Machová přivítala příchozí senátory a senátorky. Na senátu byl
přivítán host, paní proděkanka pro studium doc. Michaela Thelenová.

Senátoři byli seznámeni s navrženým programem zasedání:

1) Schválení návrhu programu zasedání

2) Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

3) Příprava voleb děkana FUD

4) Různé

Navržený program nebyl připomínkován a předsedkyně vyzvala k hlasování.

Usnesení č. 1: AS FUD UJEP souhlasí s navrženým programem zasedání senátu
dne 20. 4. 2022.
Proběhlo hlasování o navrženém programu s výsledkem: Pro 9; Proti 0; Nehlasoval 0.

2) Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

V 16:05 se na zasedání AS FUD dostavil R. Jandera.

AS FUD UJEP byly předloženy podmínky pro přijímací řízení na následující akademický rok,
neboť dle vysokoškolského zákona je třeba tyto podmínky schválit nejméně 4 měsíce před
započetím procesu přijímacího řízení (tj. podání přihlášky). Elektronická přihláška FUD bude
otevřena ke dni 1. 10. 2022. Materiály byly projednány s garanty jednotlivých studijních
programů, s panem děkanem a předloženy senátorům s týdenním předstihem.

U podmínek přijímacího řízení pro program Kurátorská studia se jedná o tzv. předběžné
podmínky, protože program se nachází v procesu přípravy akreditačních materiálů. Oficiální
podmínky (jako u ostatních programů) bude možné schválit až po získání akreditace ze
strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. U akreditace pro program KS je
zpracována zpráva garanta a po udělení akreditace je možné podmínky přijímacího řízení
schválit měsíc předem.



Dotaz K. Tarakji: Je již v připravovaném harmonogramu pro ak. rok 2023/2024 zohledněn
termín přijímacích zkoušek vzhledem k termínům na jiných vysokých školách?
M. Thelenová: Ano, do nového harmonogramu je navržen termín konce listopadu místo
lednového data.
Dotaz K. Prachařová: Bylo znění přijímacího řízení řešeno s novým vedením GD I.?
M. Thelenová: Ano, ale obsah akreditace nelze měnit průběžně, pouze dílčí popisy
ateliérového zaměření, proto jsou i anotace ve STAG obecně zadány.
A. Loziak: Zde je třeba rozlišovat mezi texty na propagaci a texty v akreditaci, která pokrývá
celý studijní program.

V 16:07 se k zasedání AS připojil Jan C. Löbl.

Usnesení č. 2: AS FUD UJEP schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu pro
akademický rok 2023/2024 pro studijní programy:

I. bakalářské studijní programy Výtvarná umění B0213A310012 a Design (se specializacemi
Design a Grafický design) B0212A310007,

II. navazující magisterské studijní programy Výtvarná umění N0213A310001, Design
N0212A310004 a Fine Art N0213A310002,

III. doktorský studijní program Vizuální komunikace P0213D310001.

Hlasování o usnesení č. 2: Pro 10; Proti 0; Nehlasoval 0.

Usnesení č. 3: AS FUD UJEP schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu pro
akademický rok 2023/2024 pro navazující magisterský studijní program Kurátorská studia s
tím, že tyto podmínky nabudou platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí
NAÚ o udělení akreditace tomuto studijnímu programu.

Hlasování o usnesení č. 3: Pro 10; Proti 0; Nehlasoval 0.

3) Příprava voleb děkana FUD

Předsedkyně AS navrhuje vytvoření pracovní skupiny pro přípravu volbu kandidáta na
jmenování děkana. Pracovní skupina bude zároveň komisí pro volby. Úkolem pracovní
skupiny je sestavit termínový harmonogram a podmínky volby kandidáta pro jmenování
děkana. Návrh na komisi: doc. Tomáš Pavlíček (předseda), MgA. Jan Löbl a Kristýna
Prachařová.

Usnesení č. 4: AS FUD UJEP navrhuje volební komisi pro volbu kandidáta na jmenování
děkanem FUD UJEP ve složení doc. T. Pavlíček, MgA. Jan C. Löbl, Kristýna Prachařová.
Hlasování o usnesení č. 2: Pro 8; Proti 0; Zdržel se 2.



4) Různé

Předsedkyně AS informovala o bodech na kolegiu děkana. Rozpočet bude teoreticky
projednán na květnovém kolegiu děkana a následně bude předán k připomínkám AS, tj.
červnové zasedání AS.

Senátoři navrhli ustanovit pracovní skupinu (ekonomická komise) vzhledem k očekávanému
schvalování rozpočtu fakulty. Navrhnutými členy jsou: Radek Jandera, Martin Krupa, Karim
Tarakji a Adéla Machová, přičemž další senátoři se mohou připojit i průběhu pracovního
setkání ekonomické komise. Předsedkyně AS pozve tajemníka na zasedání pracovní skupiny.

Doc. Tomáš Pavlíček navrhuje červnové zasedání AS přesunout ze středy 22. 6. 2022 na
nový termín pondělí 20. 6. 2022 v 10.00. AS dochází ke shodě na novém termínu setkání,
neboť v termínu 21. - 22. 6. 2022 se konají obhajoby klauzurních prací na FUD.

V 16.38 odchází ze zasedání doc. Tomáš Pavlíček.

A. Machová: Ve středu 13. 4. 2022 proběhla návštěva děkana, předsedkyně a místopředsedy
AS na ateliérech FUD, kdy byl studentům přiblížen pojem “akademická obec” a “akademický
senát”, zároveň byli upozorněni na probíhající doplňovací volby do AS UJEP.

Z akademické obce také vzešel požadavek dále více komunikovat o akademických orgánech
se studenty FUD. MgA. Kristýna Hájková navrhuje založit stránku Akademický senát pod
webovými stránkami FUD UJEP, neboť nyní je součástí celkového vedení. Tímto návrhem se
bude AS zabývat na dalších jednáních a vznikne koncepce obsahu takovéto stránky.

Dne 13. 4. proběhly doplňovací volby do AS UJEP. Zvolenými senátory za FUD jsou Bc. Jan
Syrovátka (studentská kurie) a Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. (akademická kurie). Výsledky byly
zveřejněny na webu FUD.

Místopředsedkyně poděkovala senátorům za účast a ukončila zasedání v 16:48.

Další řádné zasedání AS FUD UJEP se koná 18. 5. 2022 od 16.00 v zasedací
místnosti č. 234 na FUD UJEP.

Zapsali: K. Hájková a A. Machová
Ověřila: A. Machová


