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Zápis ze zasedání kolegia děkana  

ze dne 19. 4. 2022 
 

Přítomni: doc. Mgr. A. P. Mrkus, PhDr. J. Polanecký, Ph.D., prof. Mgr. M. Koleček, Ph.D.,  

prof. Mgr. Z. Kolečková, MgA. J. Bartoš, MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Marcel Mochal,  

doc. V. Švec, MgA. A. Machová, Ph.D., doc. Mgr. M. Thelenová, MgA. Pavel Frič; MgA. Martin 

Krupa, Ing. Adéla van Laanen, Mgr. M. Matoušek (dále bez titulů) 

 

Omluveni: Mgr. E. Mráziková, Ph.D. 

  

Program: 

1. Úvod 

2. Informace k rozpočtu FUD 

3. Informace k edičním a vnitřním grantům na rok 2022 

4. Informace z kolegia rektora  

5. Informace proděkanů 

6. Různé: příprava projektů, organizace instalace bakalářských a diplomových 

prací, letní školy, dne otevřených dveří, Designblok a další témata 

______________________________________________________________________  

 

1. Úvod 

Děkan představil program kolegia a seznámil členy kolegia s pravidly dnešního jednání.  

Kolegium souhlasilo s návrhem, v případě nedostatku času budou tato témata probírána na 

dalších jednáních. 

Děkan poděkoval akademickému senátu za organizaci akademické obce, dále kolegům za 

spolupráci na přípravě výroční zprávy, která bude projednána na příštím kolegiu a poté 

v Umělecké radě. 

 

2. Informace k rozpočtu FUD 

M. Matoušek představil informace o rozpočtu FUD. 

2.1 Čerpání rozpočtu 
TA01: vyčerpáno 17 514 tis., z toho 11 460 tis. jsou mzdy s odvody a 6 054 tis. je provoz 
Výnosy na TA01: 1.- 3. měsíc činí 2 114 tis, a to převážně z odpisů majetku. 
TA08: vyčerpáno 57 767,- Kč 
TA16: vyčerpáno 75 952,- Kč 
TA34: dotace Ústeckého kraje 60 000,- Kč zatím nečerpána. 
TA36: TICASS vyčerpáno 91 484,- Kč 
 

2.2 Informace o rozpočtu z kolegia rektora 

P. Mrkus doplnil informace o rozpočtu ze setkání kolegia rektora ze dne 5.4. Kvestor na tomto 

setkání uvedl, že dne 1.4. byl zveřejněn rozpočet veřejných vysokých škol. Rámcově rozpočet 

kopíruje předchozí prognózy. MŠMT se podařilo navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol 

o 1,2 miliardy Kč. Pro UJEP došlo v ukazateli A o navýšení 14,016 milionů Kč. V ukazateli 

K došlo k navýšení o 1,619 milionů Kč a v ukazateli B došlo k poklesu o 286 tisíc Kč. Celkově 

se jedná o nárůst 15,35 milionů Kč. Část rozpočtu ukazatele A bude rozdělena podle počtu 

studentů v roce 2020. 

Přesnější informace o rozdělení rozpočtu pro jednotlivé fakulty budou projednány na dalším 

kolegiu rektora, které proběhne 3.5. následně 18.5. proběhnou individuální konzultace 



2 
 

s fakultami. Následně budou informace projednány na velkém akademickém senátu 25.5. a 

poté na malém senátu 22.6. 

 

2.3 Snížení mzdy  

Následně byla uvedena informace týkající se snížení mzdy některých zaměstnanců. Snížení 

nastává z důvodů zrušení superhrubé mzdy, tedy odvody jsou počítány z jiné částky a celkově 

se to projeví v čisté mzdě. Nejvíce se toto snížení dotklo zaměstnanců s částečnými úvazky. 

Tento problém snížení se bude řešit systémově. Možným řešením je navýšení osobního 

ohodnocení jako kompenzaci snížení čisté mzdy oproti loňskému roku. Avšak toto řešení se 

jeví spíše jako jednorázové a pro systémové řešení je potřeba úprava přímo v rozpočtu. 

Z důvodů navýšení minimální mzdy dojde dle hrubých propočtu k navýšení částky mezd FUD  

o 1,5 milionu Kč v roce 2022. 

 

3. Informace k edičním a vnitřním grantům na rok 2022 

 

3.1 Ediční granty 

P. Mrkus seznámil s podpořenými edičními návrhy na vydání publikací v roce 2022. Jejich 

seznam je zveřejněn na webu FUD. 

 

3.2 Vnitřní granty 

P. Mrkus představil seznam přihlášených vnitřních grantů do akademické a studentské 

kategorie. Výběrová komise bude zasedat v příštím týdnu. Podpořené projekty budou 

vzápětí opět zveřejněny na webu.  

 

 

4. Informace z kolegia rektora 

 

P. Mrkus představil další informace ze setkání kolegia rektora ze dne 5.4. 

 

4.1 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) 

Proběhla diskuse k metodice k Dlouhodobému koncepčnímu rozvoji výzkumné organizace 

(DKRVO), tedy jak univerzita nastaví hodnocení vědy a výzkumu a jeho odrazu ve financování 

jednotlivých součástí.  

 

4.2 Aktivity univerzity a válečný konflikt na Ukrajině 

Rektor informoval o jednotlivých aktivitách souvisejících s válečným konfliktem na Ukrajině a 

o opatřeních, které univerzita přijímá. 

Prorektorka informovala o možnostech přijímání studentů na stáže, speciálních přijímacích 

řízení pro Ukrajinské studenty. Otázkou je, zda může i FUD speciální přijímací řízení vypsat. 

Pokud by se fakulta do tohoto speciálního přijímacího řízení zapojila, pak je otázkou, jakým 

způsobem by proběhlo PR na získání nových studentů. Další možností, jak přijímat studenty 

z Ukrajiny je možný nástup v průběhu akademického roku za určitých podmínek. 

Dalším problémem je přijímání studentů z Ruska a Běloruska, protože pokud nedostali víza 

před konfliktem, tak je již nejspíše nedostanou, přestože jim byly napsány v rámci fakulty 

doporučující dopisy k udělení víza ke studiu. 

Na FUD v atelieru textilního a oděvního designu byla zaměstnána ukrajinská akademická 

pracovnice, která je placena z grantu internacionalizace. 
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4.3 Studentské grantové soutěže 

Prorektor na kolegiu představil přehled podpořených nových a pokračujících studentských 

grantových soutěží. Dále informoval o přípravě projektu Region univerzitě, univerzita regionu 

(RUR) z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). P. Mrkus a M. Koleček již 

na tomto projektu spolupracují. V plánu je další schůzka se všemi garanty projektu RUR za 

účelem jednání o personální a programové struktuře. 

 

4.4 Seznam fakultních škol 

Dále byl na kolegiu rektora předložen seznam spolupráce UJEP s fakultními školami. FUD 

nemá žádnou fakultní školu, ale v roce 2020 byly rozjednány spolupráce se sklářskými 

školami (např. Kamenický Šenov a Železný Brod). Proto bylo téma spolupráce s fakultní 

školou znovu otevřeno. Titul fakultní školy je udělován základní nebo střední škole. Fakultní 

školu chápeme jako jádrovou instituci v procesu pregraduální přípravy budoucích uchazečů o 

studium na FUD. Fakultní škola by měla mít ujasněnou koncepci výuky vlastních žáků a 

zároveň by měla být místem další spolupráce s FUD. Optimálním by bylo pro každý obor 

zaměření 1-2 fakultní školy. Přínosem by mohla být potencionální možnost navýšení 

uchazečů pro FUD (oslovením formou workshopů v rámci spolupráce) a také zvýšení publicity 

jak pro FUD, tak pro fakultní školu. V minulosti pro studenty FUD bylo možné také realizovat 

praxi na středních školách. 

Ateliér skla tuto formu spolupráce provozuje, škola však nemá udělen titul fakultní školy. 

 

4.5 Plán personálního rozvoje FUD 

Kariérní řád univerzity stanovuje, že do 31.5. musí být odevzdána zpráva o výsledku plnění 

kariérního plánu fakulty a dále musí být sepsán nový plán na období 5 let – děkan musí 

zpracovat za FUD. Připraví ve spolupráci s M. Mochalem 

Úkol: Zpracovat plán kariérního rozvoje FUD na příštích 5 let. Z: P. Mrkus, děkan a M. Mochal 

proděkan pro rozvoj. K projednání na příštím kolegiu děkana. 

 

4.6 Příprava nového bakalářského studijního programu  

Dále děkan informoval o aktuálním stavu nově připravovaného profesního bakalářského 

studijního programu FUD – Produkce pro Kulturní a kreativní odvětví (KKO), který připravuje 

a garantuje A. Machová. Projekt tohoto studijního programu byl odeslán společně s ostatními 

projekty studijních programů za celý UJEP. Doba trvání přípravného projektu bude 2 roky 

s rozpočtem pro FUD cca 4 mil. Kč. Přibližně polovina rozpočtu bude použita pro nákup 

nového vybavení pro FUD. Jedná se o pilotní projekt nového mezioborového studia. 

Spolupráce probíhá s fakultou sociálně ekonomickou, která připravuje navazující magisterský 

program. M. Koleček by na toto téma v budoucnu zavedl diskusi o dalším směřování FUD, 

neboť se jedná o nový profesní studijní program, který je na pomezí mezi produkcí v kulturním 

a kreativním průmyslu z hlediska uměleckého a ekonomického. V dnešní době dochází ke 

změnám v požadavcích v jednotlivých profesích a FUD by na tuto skutečnost měl reagovat a 

v budoucnu zacílit na další nové studijní programy na FUD. 

 

4.7 Nový stipendijní řád 

Nový stipendijní řád bude zveřejněn 1.7. Novým nařízením je zákaz vyplácení stipendií již při 

zápisu studentů. Vyplácení bude možné až při zahájení studia. 
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4.8 Podpora pro FUD ze PPSŘ 

FUD získal finanční podporu v rámci Plánu na podporu strategického řízení vysokých škol 

(PPSŘ). FUD se může zapojit do 3 ze 4 aktivit. Jedná se o studentské praxe, kde došlo 

k navýšení zhruba o 500 tisíc Kč, jedná se tedy o částku 835 000 Kč. Z této aktivity bude také 

podpořena činnost DUÚL. Další aktivitou je program na hybridní formu vzdělávání - blended 

learning, kterou zajišťuje Lenka Sýkorová. V této aktivitě také došlo k navýšení finanční 

podpory. V této aktivitě je například připravován soubor přednášek Čelem k umění. 

Spolupráce probíhá i s dalšími katedrami. Poslední podpořenou aktivitou jsou doktorské školy, 

kdy se jedná především doktorandské aktivity (výjezdy). Zde nedošlo k navýšení podpory, 

jedná se přibližně o 120 tisíc Kč. 

 

4.9 Memorandum mezi UJEP a Městem Ústí n.L. 

Dále děkan informoval o uzavření memoranda mezi UJEP a městem Ústí nad Labem. V rámci 

tohoto memoranda bylo zastupitelstvem města schváleno podpoření UJEP částkou 400 tisíc 

za rok. Částka 300 tisíc Kč bude určena na podporu IT vzdělávání na základních školách a 

částka 100 tisíc KČ bude na podporu celoročních kulturních aktivit v DUÚL. 

 

4.10 Seminář OP JAK a OP ST 

Byl připomenut informační seminář k OP Jan Amos Komenský (OP JAK) a k OP Spravedlivá 

transformace, který proběhne dne 27.4.2022 od 13.hodin ve Fialové aule MFC UJEP (1.32). 

blíže viz bod 5.2. 

 

4.11 Nový dodavatel na překlady pro UJEP 

UJEP vysoutěžil nového dodavatele na překlady. Jedná se o společnost Presto. Překlad jedné 

strany činí 228 Kč bez DPH a korektura jedné strany je 78 Kč bez DPH. Společnost je třeba 

využívat hlavně k překladům legislativních dokumentů. 

 

 

5. Informace proděkanů 

 

J. Polanecký – proděkan pro vnější vztahy: 

 

5.1 Erasmus+  

V současné době se zpracovávají výsledky výběrových řízení na studentské mobility v létě 

2022 a ZS 2022/23 a zaměstnanecké mobility v akad. roce 2021/22 a 2022/23. Výsledky 

výběrových řízení na studentské mobility budou zpracovány do poloviny května, výsledky 

výběrových řízení na zaměstnanecké mobility do konce dubna. S výsledky budou seznámeni 

fakultní koordinátoři i jednotliví uchazeči. 

Nyní je možnost uzavírat nové smlouvy pro program Erasmus+. 

 

5.2 Program na podporu strategického řízení vysokých škol v roce 2022 - Internacionalizace 

 Z důvodu vyčerpání finančních prostředků, které byly na aktivitu B3 – účast na zahraničních 

exkurzích, výstavách apod. a B6 – výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a 

sportovní reprezentace UJEP alokovány, je podávání žádostí v těchto kategoriích 

pozastaveno. 

 

5.3 Stimulace internacionalizace na FUD 

- prostředky jsou již vyčerpány. 
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Z. Kolečková – proděkanka pro tvůrčí činnost: 

 

5.4 Studentská vědecká konference 

Studentská vědecká konference proběhne 3. 5 - 5. 5. 2022. Z. Kolečková a A. Machová se 

budou účastnit jako hodnotitelé za FUD. 

SGS Granty – humanitní sekce 3. 5. 2022 – nutná přítomnost řešitelů z řad studentů! 

Pokyny řešitelům rozeslány, každé vystoupení trvá 10 minut a musí obsahovat prezentaci s 

obrýzky v požadovaném formátu  

 

5.5 Řešení grantových výzev a operačních programů  

- https://www.ujep.cz/cs/newsletter-cps 

Dne 27.4.2022 od 13.hodin v purpurové aule, proběhne prezentace Operačního programu 

Jan Amos Komenský (OP JAK). Informace představí náměstek ministra školství PhDr. Mgr. 

Václav Velčovský, Ph.D. Dále proběhne prezentace Operačního programu Spravedlivá 

transformace (OP SP), kterou uvede Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení transformace 

regionů KÚÚK. Ve spolupráci s Krajským úřadem proběhne hledání zastřešujících témat 

(kreativní vouchery). 

- Úkol: Semináře se účastní A. van Laanen, J.Bartoš a V. Švec. 

 

5.6 Aktuální výzvy: transformace regionu, kreativní odvětví 

RUR – na rektorátu UJEP proběhne schůzka ve větším formátu se zástupci všech fakult 

(příprava bližší, detailnější obsahové náplně) 

RUR – vysoutěžena firma na studii proveditelnosti 

 

5.7 Ocenění 

Věra Kunhartová – Výrobek Antidekubitní sedák Libella Seat získal cenu Red Dot Design 

Award. 

 

5.8 Fond umělecké činnosti (FUČ)  

M. Koleček doplnil informace týkající se Fondu umělecké činnosti (FUČ). 

FUČ je dán 4 ukazateli – ze 2/3 Registrem uměleckých výstupů (RUV), zbylé ukazatele tvoří 

1/3. Jedná se o přepočet docentů a profesorů, rozpočtová absolvovaná doktorská studia a 

přepočet studia na 1 akademického pracovníka 

FUD je ve srovnání fakult podobného zaměření v ČR, nejhorší v RUV, ale nejlepší v počtu 

docentů, profesorů, doktorandů a nejvíce počtu pedagogů na studenta. Dále po FAMU je FUD 

nejbohatší, proto lze říci, že FUD má srovnatelný ukazatel s ostatními fakultami, který činí 

rozdíl přibližně 1 mil. Kromě ukazatele RUV jsou ostatní čísla značně pozitivní. 

Na základě uvedené skutečnosti je potřeba zjistit důvod nižšího RUV. Zda je tato skutečnost 

způsobena nižší činností, nebo zda je tento fakt způsoben nedostatečným odevzdávání 

vykazování činnosti do RUV. 

M. Mochal toto téma doplnil otázkou možného odměňování aktivního atelieru ve FUČ. 

M. Koleček upozornil na nebezpečí rivality mezi akademickými pracovníky v případě 

odměňování do mezd za aktivitu ve FUČ, ale nevylučuje možnost odměňování aktivního 

atelieru. 

Výstupy dosažených hodnot a analýza porovnání výstupu jednotlivých fakult ČR je k dispozici 

na webových stránkách aplikace RUV. 

 

https://www.ujep.cz/cs/newsletter-cps
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5.9 Návrh na svolání Umělecké rady  

Dále M. Koleček navrhl svolání Umělecké rady FUD na 21.9. 2022 vzhledem k potřebě 

uskutečnit habilitační přednášku L. Sýkorové. Následně je potřeba 22.9. odeslat ke kontrole 

akreditační spis na Kurátorská studia. Avšak do 10.10. bude možné doplnění a korektury. 

Dále byl vznesen dotaz týkající se profesorské akreditace.  

- Úkol: M. Thelenová a Z. Kolečková zjistit bližší informace, termíny, postupy, náležitosti 

 

 

M. Thelenová – proděkanka pro studium: 

 

5.10 Akreditace FUD 

- Pracovní skupina pro projednání zprávy garanta oboru Kurátorská studia, před přípravou 

akreditačních materiálů, se sešla dne 13. 4. 2022 a projednala zprávu. Zpráva bude 

předložena na květnové zasedání RpVH UJEP. 

 

5.11 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 37 přihlášek (vloni celkem 

přihlášených 61). 

- Přihlášky pro obor Kurátorská studia je možné podávat také do 29. 4. 2022 (termín byl 

prodloužen). Zatím máme celkem 10 přihlášek (vloni celkem přihlášených 19). 

- Přihlášky pro program Fine Art je možné podávat do 29. 4. 2022 Zatím máme celkem 6 

přihlášek + se 4 uchazeči jsme v komunikaci (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. 

 

5.12 Přijímací řízení do doktorského studia na rok 2022/2023 

- Přihlášky je možné podávat do 29. 4. 2022 (zatím máme 1 přihlášku, ale víme o několika 

dalších uchazečích).  

- Přijímací řízení se uskuteční 26. 5. 2022. 

 

5.13 Informace pro diplomanty k SZZ  

- 3. 5.–5. 5. 2022 SZZ z dějin umění, 8. 6. 2022 SZZ pro Kurátorská studia.  

- Harmonogram je k dispozici a byl rozeslán po katedrách a ateliérech. 

 

5.14 Informace pro diplomanty k BP a DP 

- 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. 

- 30. 6. Promoce. Prostor bude ještě upřesněn. 

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2019/12/smernice-dekana-fud-2019-03.pdf
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5.14 Dále proběhla diskuse k závazným termínům pro teoretické a praktické předměty před 

státnicemi. Pro příští akademický rok potřeba stanovit lhůty. Rozhodnout se, zda se předměty 

rozdělí na oblast teoretických a praktických a zda bude ponechána možnost dokončit některé 

předměty i po státnicích. 

- Úkol: M.Thelenová navrhne termín pro příští akademický rok. 

 

5.15 Posuzování plagiátorství BP a DP 

- Raději znovu připomínám, že 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. 

 

5.16 Obhajoby a instalace klauzurních prací letního semestru 2021/2022: 

- 20. 4. 2022 je termínem pro zaslání zadání klauzurních prací včetně seznamu studentů 

příslušné paní sekretářce na příslušnou katedru. 

- Klauzurní zkoušky letního semestru 2021/2022 se uskuteční ve dnech 21. 6.–22. 6. 2022.  

 

5.17 Konec LS 2021/2022 a zkouškové období 

- Výuka letního semestru 2021/2022 končí dne 29. 4. 2022. 

- 1. část zkouškového období začíná 2. 5. 2022 a potrvá dle harmonogramu UJEP  

do 2. 7. 2022. 

 

5.18 Harmonogram FUD na akademický rok 2022/2023 

Návrh harmonogramu je třeba již definitivně schválit, aby mohl být zveřejněn do konce dubna.  

 

5.19 Porada prorektorky pro studium s proděkany (výběr jen několik bodů) 

- Porada se uskutečnila 12. 4. 2022 a její celý zápis je v systému IMIS po přihlášení.  

- Do 20. 5. 2022 je nutné zaslat podklady pro podání žádosti v rámci Fondu vzdělávací politiky 

na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2022. Zatím máme jednu přihlášku v rámci 

mobilit a dále řešíme jednoho přijatého uchazeče do bakalářského studia. 

- Do 30. 4. 2022 je nutné zveřejnit harmonogramy fakult na akademický rok 2022/2023. 

- Dne 21. 3. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace (Lex Ukrajina), vysokých škol se v něm týká § 8 Zvláštní pravidla pro vysoké školy. 

(Více informací v zápise.) 

- V Plánu na podporu strategického řízení vysokých škol (v předchozích letech se jednalo o 

IP), budou v oblasti vzdělávání podporována tatáž opatření, jako v roce 2021 - praxe ve 

spolupráci s externími partnery, hybridní vzdělávání, hybridní celoživotní vzdělávání, 

doktorské školy. Klíče k alokaci prostředků na fakulty jsou stejné jako v loňském roce. Termín 

pro zaslání závěrečných zpráv je 25. 1. 2023 (scan s podpisem řešitele a děkana zasílají 

řešitelé na alena.chvatalova@ujep.cz). 

- Nový Stipendijní řád UJEP byl zaregistrován 17. 2. 2022, účinnosti nabude dnem 1. 7. 2022.   

- Fakulty by měly zvážit strategii, jak postupovat v případě studentů, kteří studují v dobíhajících 

studijních programech (s akreditací do 31. 12. 2024) a žádají o přerušení studia. Bylo by 

vhodné, aby jim přerušování studia bylo umožňováno pouze do konce AR 2023/2024 (tj. cca 

mailto:alena.chvatalova@ujep.cz
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do září 2024), kdy bude možné se studenty řešit jejich případný převod na nový studijní 

program.  

- Bylo uvedeno, že některé fakulty plánují připravit a akreditovat tyto nové SP, FUD konkrétně 

bakalářský profesní program Produkce pro kulturní a kreativní odvětví, a to s podporou NPO. 

 

5.20 Plán personálního rozvoje 

M. Mochal uvedl informace týkající se Plánu personálního rozvoje. Na kolegiu prorektora byl 

zadán úkol vytvořit tento plán. Jedním z výchozích dokumentů pro plán bude i vnitřní 

hodnocení na katedrách. Viz. bod 4.5 

Z. Kolečková doporučuje začít od potřeb vzhledem k akreditacím na FUD. 

 

 

6. Různé 

 

6.1 Kontrola BOZP 
M. Matoušek upozornil, že dne 28.4. proběhne kontrola BOZP. Proto vyzval všechny přítomné 
k zajištění úklidu chodeb a postranních schodišť. Za tímto účelem bude přistaven kontejner 
na velkoobjem (umístění „pod kaplí“ – 20. 4. 2022 (odvoz je plánován na 27. 4. 2022). Dál je 
nutné dbát i na to, aby nebyly skladovány žádné předměty u hydrantů a hasících přístrojů před 
ateliéry. 
 

6.2 Výběrová řízení 

Probíhá příjem přihlášek uchazečů pro výběrové řízení na vedení ateliéru Design interiéru, a 

na pozici odborného asistenta pro výuku grafických technik na KVK.  

 

6.3 Katalog Diplomky 2022 

- děkan připomenul včasné dodání textů pro katalog do 9. 5. 

 

6.4 Informace o Letní škole 

M. Koleček uvedl informace týkající se Letní školy. DUÚL již zajišťuje produkční část pro Letní 

školu a příměstský tábor. Odpovědnou osobou je Zuzana Doležalová. 

- Připravuje se 10 kurzů. Termín realizace 20. - 27. 8. 2022 

- Je třeba ustanovit realizační tým. 

- Je třeba začít kampaň pro potenciální účastníky. 

Návrh realizačního týmu:  

(texty + korektura, grafika – návrh oslovit vedení GD I., PR, produkce 1 os. z DUUL) 

Rozeslání nejpozději do konce května na SŠ. 

 

6.5 Univerzitní festival UJEP Den vědy a umění 

J. Polanecký informoval, že dne 6. 5. 2022 proběhne v kampusu akce Univerzitní festival, 

která bude sloučením dvou akcí – Dne vědy a umění a Studentského majálesu. Akci 

zajišťuje OMaP ve spolupráci se Studentskou unií a ESN UJEP.  

Stánek FUD - představení fakulty, edice, představení jednoho z oborů na FUD. 

 

6.6 Univerzitní léto 

Na období červen – srpen 2022 je připravována akce Filmové léto na UJEP, která se bude 

odehrávat ve venkovním univerzitním amfiteátru. Je plánováno promítání nových i starších 

filmů pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost. Zvažuje se i spolupráce s Činoherním 
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studiem města Ústí nad Labem a Veřejným sálem Hraničář, s tím, že by některá jejich 

představení mohla proběhnout na univerzitní půdě (tato spolupráce je zatím v jednání). 

 

6.7 Designblok 2022 

 - probíhají pracovní schůzky na katedrách s cílem vytvořit za fakultu jednotnou prezentaci, 

angažovat studenty jak z designu tak i z ostatních ateliérů. Byl osloven kurátor Adam Štěch. 

Vznesen byl dotaz na rozpočet na tento stánek. Rozpočet bude podobný jako v minulých 

letech. 

 

6.8 Habilitační řízení A. Tomáška 

P. Mrkus informoval o habilitačním řízení A. Tomáška, které bylo zahájeno a nyní se 

připravuje výběr habilitační komise. 

 

6.9 Ples FUD 

Byl stanoven termín pro Ples fakulty na středu 22. 6. 2022. 

 

6.10 Zájezd Documenta 

Pro zájezd Documenta 22. - 24. 9. byl zahájen sběr přihlášek, více na webu FUD. 

 

6.11 ORBITA v DUÚL 

A. Machová zve ve čt 21. 4. na tanečně hudební představení ORBITA v DUÚL od 19 hodin, 

rezervace místa nutná. 

 

6.12 Expozice Flaška 

J. Polanecký poděkoval PR a spolurealizátorům za expozici Flaška v Muzeum Ústí nad 

Labem, dále i výstava Hot, hot, hot v Národním technickém muzeu sklízí úspěch. 

 

6.13 Místo srpu a kladiva 

Dne 30. 4. je uzávěrka interní soutěže Místo srpu a kladiva 

 

Zapsaly: Adéla Machová, Adéla van Laanen 

Zkontroloval: Pavel Mrkus 

 

Příští kolegium děkana se bude konat 24. 5. 2022 od 9 hodin. 


