
 

 

Zápis ze zasedání komise pro vnitřní granty dne 26. 4. 2022 

Přítomni: prof. Mgr. Zdena Kolečková, PhD., MgA. Pavel Frič, MgA. Jiří Bartoš, doc. Mgr. Anna Vartecká, 
Ph.D., Mgr. Miroslav Matoušek, PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. 
 

Předsedkyně komise Zdena Kolečková na začátku zasedání seznámila komisi s celkovou výší prostředků 
vyčleněných z rozpočtu FUD na vnitřní granty pro rok 2022: Kč 1 000 000,-. Dále obeznámila členy 
komise se systémem hodnocení a s účelem vnitřních grantů – realizace co nejširšího portfolia aktivit, 
které mohou zviditelnit fakultu, kvalifikační růst členů akademické obce a podpora projektů, které 
mohou pomoci zrealizovat kvalitní studentské / ateliérové projekty. Zároveň upozornila na rozdíly ve 
struktuře žádostí, které vyplývají ze Směrnice děkana č. 1/2022 o podpoře tvůrčí a pedagogické činnosti 
členů akademické obce FUD UJEP. Rovněž analyzovala, jakým způsobem byla fakultní podpora tvůrčí 
činnosti v minulých letech provázána s realizací uměleckých výstupů, které představují základní vstupy 
pro hodnocení a financování fakulty v rámci RUV a FUČ. 

Komise probrala všechny žádosti v akademické i studentské kategorii a následně se rozhodla nejdříve 
vyčlenit projekty, které nebudou financovány, ať už z důvodu, že se do vnitřních grantů žádosti nehodí 
nebo žádosti nebyly dostatečně a jasně definovány. Všichni členové komise s tímto krokem souhlasili. 
Komise musela z důvodu celkově přidělených prostředků přistoupit ke snížení požadované částky téměř 
u všech žádostí, čímž ovšem zajistila větší množství podpořených projektů. 

Studentská kategorie 

Komise v této dotační kategorii pozitivně vnímá poměrně široké zapojení studentů magisterských a 
bakalářských studijních programů a velkou rozmanitost předkládaných projektů.  

Žádost předloženou Annou Rauferovou komise nedoporučila k financování z důvodu její formální i 
obsahové nedostatečnosti – žadatelka ani v náznaku nedefinovala, co chystá na Designbloku vystavovat.  

Žádost předloženou Karimem Tarakjim (Parallel Lines – Red Shitf) komise nedoporučila k financování 
z důvodu nejasně formulované žádosti, nedostatečně definovaného rozpočtu - s ohledem na to, že se 
jednalo o jednu z nejvyšších požadovaných částek napříč oběma grantovými kategoriemi. Z textu žádosti 
nebylo jasné zapojení zmiňovaných institucí a úloha FUD. Rovněž komise konstatuje, že student je 
přihlášen ke státní zkoušce a k obhajobě diplomové práce, což znamená, že v době konání akce by 
v případě úspěšně složených zkoušek již nebyl studentem FUD. Posledně zmiňovaná skutečnost by 
mohla představovat i částečnou překážku pro druhý z jím podávaných grantů, v tomto projektu však 
mohou být kompetence spoluřešitelů s ohledem na týmový charakter výstupu šířeji rozprostřeny. 

Akademická kategorie 

Komise velmi pozitivně hodnotí komplexní potenciál projektu Ambasáda FUD předkládaného Václavem 
Kopeckým a Jiřím Thýnem. V souvislosti s jeho vhodným načasováním oceňuje potenciální dopad na 
uchazeče o studium v akademickém roce 2022/23. Doporučuje projekt podpořit v plné míře, byť se tím 
dostává v celkové sumě návrhu podpory všech úspěšných projektů nad vyčleněnou částku (o 74 800,- 
Kč). Pokud by podporu tvůrčí činnosti nebylo možné navýšit, doporučuje projekt Ambasády FUD 
financovat v míře, jaká by byla pro vedení fakulty únosná. 

Žádost předloženou Adamem Uchytilem komise nedoporučila k financování, jelikož nenaplňuje kritéria 
Vnitřních grantů, ale doporučuje jinak kvalitní projekt financovat z jiných zdrojů. 



 

 

Žádost předloženou Antonínem Tomáškem (Přehlídka Křehký Mikulov) komise nedoporučila 
k financování z důvodu upřednostnění a financování jeho další žádosti na prezentaci v rámci přehlídky 
Designblok 2022. 

Žádost předloženou Markétou S. Varádiovou a Ivou Kolorenčovou komise nedoporučila financovat 
s ohledem na limitní množství finančních prostředků.  

Celková přerozdělená suma navržená komisí nakonec činí Kč 1 074 800,-. 

 

Schválila: prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.  

 

Zapsala: Z. Šauerová 


