
Zápis ze zasedání kolegia děkana

ze dne 24. 5. 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, doc. ak. mal. V. Švec,  MgA. A. Machová, Ph.D., MgA. Martin Krupa,
Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.  (zapisovatelka) (dále bez titulů)

Omluveni:  MgA. Pavel Frič

program:

1. Úvod
2. Informace k rozpočtu FUD
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti a Výroční zprávy o hospodaření FUD za rok 2021
4. Informace z kolegia rektora
5. Informace proděkanů
6. Různé

1. ÚVOD

1.1. Děkan zahajuje kolegium, seznámil přítomné s body programu.

2. INFORMACE K ROZPOČTU

2. 1. M. Matoušek  komentuje rozpočet pro ateliéry a katedry, který je předložen kolegiu k
seznámení. Upozorňuje na problém s ateliérem Design Keramiky nebo Objekt - Prostor -
Akce (nenaplněné magisterské studium v 1. ročníku).
P. Mrkus představuje návrh rozpočtu fakulty pro rok 2022, kde dochází k předpokládanému
navýšení mezd a energií a rozpočet je proto plánován jako deficitní. Předpoklad by v tomto
případě byl vysoké odčerpání fondu provozních prostředků. Doplňuje informaci o situaci v
energetické oblasti a ve zvýšené spotřebě pohonných hmot na FUD. Z. Kolečková - do
financování významně zasahuje, pokud ateliér neodevzdá výsledky pro RUV - přicházíme o
finance.

2. 2. M. Koleček, V. Švec - pro úvahu o možnostech zvýšení mezd je nutná analýza
jednotlivých pracovních pozic na FUD, prostředků, které lze ušetřit především v
dlouhodobém horizontu budoucích let.
P. Mrkus - Úkol: je stanovena základní pracovní skupina (P. Mrkus, M. Matoušek, M. Koleček



+ 1 člen senátu), která zpracuje základní analýzu rozpočtu a po jednání s vedoucími kateder
také v rámci personálního zajištění (do konce června). Na základě diskuze v kolegiu bude
návrh rozpočtu upraven (budou zaneseny jen mandatorní navýšení) a bude předložen
senátu s upozorněním, že pracovní skupina bude zpracovávat analýzu pro podklady pro
možné zvýšení mezd a dlouhodobější provozuschopnost fakulty (optimalizace pracovních
pozic, provozních nákladů a d.). Tato bude předložena akademickému senátu na další
jednání v září.

3. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FUD FUD ZA
ROK 2021

3. 1. P. Mrkus otevírá debatu k projednání. Výroční zpráva byla rozeslána ke komentářům
členům kolegia předem e-mailem. Výroční zpráva bude projednána v umělecké radě dne 25.
5. 2022 a  poté bude předložena senátu (zasedání 20. 6.).

3. 2. P. Mrkus komentuje návrh Plánu personálního rozvoje FUD na roky 2022-2026,
předložen vytištěný členům kolegia. Součástí Plánu bude komentář, jak byly úspěšné
nástroje k naplnění plánu personálního rozvoje, zpětná vazba kroků. Bude dále
připravováno a předloženo na dalším kolegiu.

4. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA

3. 1. P. Mrkus - proběhlo 3. 5. 2022 bez účasti rektora. Byla projednána Výroční zpráva
UJEP za rok 2021. Výroční zprávy fakult musejí být odevzdány do 1. 7. 2022. Projednávání
rozpočtu univerzity a střednědobého výhledu, a následné diskuze k vytváření pravidel
hodnocení vědeckých výstupů univerzity vzhledem ke stavbě rozpočtů jednotlivých fakult,
informace z pracovní skupiny DKRVO. Diskuse byla vedena také o mzdách na jednotlivých
fakultách. Podpora tvůrčí činnosti v DUUL - bude v poskytnuta v rámci PPSŘ na podporu
praxí. Tabulky přítomnosti vedení na fakultách během léta - vyplnit, rozesílala Z. Šauerová.
Byla diskutována situace parkování na univerzitě.

5. INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ

M. Mochal, proděkan pro rozvoj

4. 1. HAP - závěrečná zpráva. Systém je otevřený na rok 2022. Bude tam nahrán RUV,
systém se otevře 30. 6. pro vyplňování akademickými pracovníky.

4. 2. M. Mochal vyslovuje pochvalu ateliéru GD1 a M. Fantovi a A. Bierbaumer za přípravu
workshopu pro Dny vědy a umění, které se konaly 6. 5. v areálu Kampusu.

4. 3. V areálu Kampusu v amfiteátru probíhají projekce filmů, lze využít pro filmové večery
studentů a pod. UJEP má 2 go-pro kamery, které lze zapůjčit. Kontakt: Ondřej Kounovský,
vedoucí PR oddělení UJEP.

4. 4. M. Mochal seznamuje přítomné s plánovanými akcemi: Letní sklizeň (výstava
klauzurních prací) - 23. – 26. 6. 2022. Ples FUD se uskuteční 22. 6. 2022. Letní škola -



produkce tým DUUL, organizační schůzka dne 24. 5. Letní škola bude mít samostatnou
stránku na web, info na sociálních sítích, tištěný leták do škol v přípravě. Bude rozeslán do
středních uměleckých škol, škol v okolí ÚL a s pomocí adresáře ZUŠ. Z: Mochal, Machová.
Odkaz na web: https://fud.ujep.cz/aktualne/letni-skola/ DOD - 2. 6. od 9 hodin, v 16 hodin
přivítání a úvodní slovo: Machová. K akci se je objednán autobus pro Střední
uměleckoprůmyslovou školu z Turnova.

4. 5. Designblok - výzva pro studenty, kteří se podílejí se na produkci a pod. Přihláška
bude za FUD podána do 30. 5. Cílem je propagace fakulty, ale také poskytnout studentům
dobré podmínky pro etablování v oblastech designu.

4. 6. Brožura FUD - otevření další práce na brožuře, v tomto stavu bude formou PDF na
webu, menší verze bude tištěná zdarma k distribuci. Potřebuje lidi do pracovního týmu.
Mrkus - texty o katedrách použít v rámci katalogu DP, texty. Brožura bude v září. Katalog DP
- termín k promocím.

4. 7. M. Matoušek v této souvislosti dodává, že bude vypsáno výběrové řízení na obsazení
pozice sekretářek kateder (2 místa). Diskuze členů kolegia - je třeba tuto pozici formulovat
jako asistentku katedry, formulovat nově pracovní pozici a povinnosti, náplň práce v
souvislosti s již zmíněnou reorganizací. Zrušeno místo sekretářky, otevřeno pro asistentky
kateder, formulovat požadavky (viz. bod 2. 2.).

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

4. 8.. Operační a grantové tituly – běžící: U21 – prodloužení „měkkých“ i „tvrdých“ částí
(ESF a ERDF), a to v rámci aktivity KA02 (administrativa a realizace akreditací na FŽP, které
patří mezi indikátory U21 a bez jejichž naplnění by UJEP vracela část přidělené dotace), a to
do poloviny roku 2023. QGrant – pokud bude nutné grant prodloužit (opět kvůli naplnění
indikátorů), je třeba o prodloužení zažádat, jinak bude vyžadována spoluúčast fakult za
neuznatelné náklady; o schválení prodloužení rozhoduje Grantová komise QGrantu.

4. 9. Operační a grantové tituly – chystané: RUR / Fond spravedlivé transformace –
Firma SPF Group právě realizuje studii proveditelnosti. NPO – měl by naběhnout od 1. 7.
2022, ale zatím není odezva ze strany MŠMT. OP JAK / Excelence – Program, na který
dosáhnou v rámci všech VŠ pouze excelentní výzkumné týmy, tedy „špičky špiček“. OP JAK
/ „doktorský nábyteček“ – předpokládá se alokace 3 miliard korun; nevíme, podle jakých
kritérií bude rozdělován, ve hře jsou tyto faktory: počet doktorandů, počet interních
doktorandů, počet absolventů, počet absolventů v reálné době studia + 1 rok navíc

4. 10. FUD UJEP (Dům umění) pozitivně byla kvitována grantová činnost – 690 000,- MK
ČR; 90 000,- ÚK; 4,7 ml. KČ Norské fondy.

4. 11. Byly podány NAKI – FUD neodevzdala ani jeden projekt (2x FF; 3x FF jako
spoluřešitel; 1 x FŽP) 2022, 2023, 2024 – pozornost by měla být věnována česko-rakouské
a česko-německé spolupráci.

4. 12. IGA – proběhla Studentská vědecká konference; za Humanitní sekci bylo oceněna
prezentace Kataríny Fedorišinové.

https://fud.ujep.cz/aktualne/letni-skola/


4. 13. Rozpočet: položky z TA16 – možnost požádat o převedení do investic; nutno požádat
ihned, žádost se musí odeslat z UJEP do 31. 5. 2022.

4. 14. Habilitační a jmenovací řízení – zápis ze zasedání komise je vždy nutné doplnit
všemi podpisy zúčastněných, popřípadě printscreenem hybridně přítomných členů); per
rollam hlasování je nutné doložit kompletní e-mailovou komunikací; hlasovací lístky je
zapotřebí archivovat v zalepené, zapečetěné obálce opatřené podpisem předsedy komise

Poznámka:

21. 10. 2022 – termín zasedání Vědecké rady UJEP

M. Thelenová, proděkanka pro studium

4. 15. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok
2022/2023 se uskuteční 31. 5. 2022 pro Design, Výtvarná umění a Fine Art. Přijímací řízení
se uskutečnilo 23. 5. 2022 pro Kurátorská studia. KDTU připraví testy a také plán rozložení
uchazečů do aul. Harmonogram přijímacího řízení pro Design a Výtvarná umění bude tento:
8.30 (uchazeči odevzdají portfolia do ateliérů), 9–10 (prezence – zajišťuje studijní oddělení),
10–11 (test – zajišťuje KDTU), 11–14 (práce na dané téma v ateliérech), 14–17 práce na
zvolené téma v ateliérech), 17–18 (pohovory v ateliérech). Dle počtu uchazečů lze časově
přizpůsobit.

Celkový počet uchazečů dle programů a ateliérů do MgA. 2022/2023

Design Výtvarná umění Výtvarná umění Fine Art

Obor Počet
přihlášek

Obor Počet
přihlášek

Obor Počet
přihlášek

Obor Počet
přihlášek

MDI 4 (3)

1 odhlášen

MBM 0 MKS 17 MPH 14

MDK 0 MDM 3

MPD 1 MFO 2

MPM 2 MIM 2

MSK 4 MOPA 8



MOT
D

5 MRF 2 (1)

1 odhlášen

MGD
1

6 (4)

2 odhlášeni

MGD
2

4

MVD 7

Celkem 33 (30) Celkem 17 (16) Celkem 17 Celke
m

14

Pozn.: Jsou uvedena čísla oficiálně přihlášených, ovšem několik uchazečů se již z přijímacího řízení
odhlásilo. V závorce je tedy číslo již po jejich odečtu.

- V rámci programu Fine Art máme uchazeče z těchto zemí: Čína, Ghana, Gruzie, Chile,
Indie, Írán, Litva, Ruská federace, Turecko.

Srovnání počtu přihlášek - předloni / vloni / letos:

Design (9 ateliérů) 46 / 43 / 33 (30)

Výtvarná umění (6 ateliérů) 25 / 19 / 17 (16)

Fine Art 7 / 10 / 14

Kurátorská studia 12 / 19 / 17

P. Mrkus - otevřel diskusi nad důvody pro nízký stav uchazečů, nad možnostmi, jak situaci
ovlivnit a jaké jsou dopady do rozpočtu.  M. Thelenová upozorňuje na pokles studentů v
bakalářském a hlavně magisterském studiu. M. Koleček - neproběhlo setkání s vedoucími
kateder (viz zápis leden). Na základě další širší diskuze všech členů kolegia bylo dohodnuto,
že se připraví termínový harmonogram kampaně k zajištění přijímacích zkoušek již od nově
stanoveného dne otevřených dveří (2. 6. a 12. 10. 2022), připravit výjezdní týmy na
jednotlivé typy škol (nejen uměleckých), oslovit ředitele škol dopisem.

4. 16. Přijímací řízení do doktorského studia na rok 2022/2023 se uskuteční 26. 5.
2022. Máme celkem 10 přihlášených, z toho 5 je uchazečů z jiných škol, 2 jsou cizinci
(Makedonie, Ukrajina).



4. 17. Podmínky přijímacího řízení pro všechny studijní programy pro akademický rok
2023/2024 byly schváleny AS FUD dne 20. 4. 2022. Tyto podmínky byly zveřejněny na webu
FUD.

4. 18. Informace pro diplomanty k SZZ: 8. 6. 2022 se uskuteční SZZ pro Kurátorská studia.
Harmonogram je k dispozici na KDTU. Opravné SZZ pro všechny studijní programy se
uskuteční 1. 9. 2022.

4. 19. Informace pro diplomanty k BP a DP: 9. 6. 2022 obhajoby diplomových prací pro
obor Kurátorská studia. 21. 5.–24. 5. 2022 instalace bakalářských a diplomových prací. Vše
v budově FUD, vyjma KVK, která bude instalovat v prostorách bývalé GEF v areálu Domu
kultury. 26. 5.–16. 6. 2022 výstava bakalářských a diplomových prací (zahájení výstavy 25.
5. 2022). 14. 6.–15. 6. 2022 obhajoby bakalářských a diplomových prací. 30. 6. se uskuteční
promoce v Muzeu města Ústí nad Labem. Harmonogram bude upřesněn. Dle domluvy
kolegia se na přípravě a organizaci promoce bude podílet také M. Chalupová, M. Vlčková a
A. van Laanen.

4. 20. 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 byly práce nahrány do Stag. Bez tohoto posouzení nemůže být student připuštěn k
obhajobě. Posouzení probíhá přes systém Stag a je již v procesu.

4. 21. Zadání témat BP a DP na 2022/2023 je nutné do 15. 6. 2022. Zadání se odevzdává
vytištěné a podepsané vedoucím práce příslušné paní sekretářce, do Stag je téma
zadáváno až v září. Informace zveřejněna na webu FUD.

4. 22. Obhajoby a instalace klauzurních prací letního semestru 2021/2022: Obhajoby se
uskuteční ve dnech 21. 6.–22. 6. 2022. Harmonogram zveřejněn na webu FUD.
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/harmonogram-obhajoby-klauzur-ls-21-22.
pdf

Instalace klauzurních prací letního semestru 2021/2022 se uskuteční ve dnech 18. 6.–20. 6.
2022.

4. 23. Harmonogram FUD na akademický rok 2022/2023 byl zveřejněn na webu FUD. Dle
souhlasu kolegia aktuálně upraven podzimní termín Dne otevřených dveří na 12. 10. 2022.
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/04/harmonogram-fud-22-23.pdf

4. 24. Rozvrh na zimní semestr 2022/2023 je již postupně připravován na základě
podkladů. Připravuje E. Mráziková. V rámci nové bakalářské akreditace bude již vyučován
také 2. ročník.

4. 25. Elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2022/2023 bude ve Stag
otevřen od 6. 6. 2022 do 19. 10. 2022. Informace zveřejněna na webu FUD.

4. 26. Podpora ukrajinských studentů z Fondu F MŠMT. Podklady z fakult bylo nutné
odevzdat na rektorát do 20. 5. 2022. Za FUD odesláno. V rámci této podpory bude na FUD
působit zatím jeden ukrajinský student, a to v rámci mobilit.

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/harmonogram-obhajoby-klauzur-ls-21-22.pdf
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/harmonogram-obhajoby-klauzur-ls-21-22.pdf
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/04/harmonogram-fud-22-23.pdf


4. 27. Porada prorektorky pro studium s proděkany (výběr jen několik bodů) - Porada se
uskutečnila 10. 5. 2022 a její celý zápis je v systému IMIS po přihlášení. Zaslat podklady pro
podání žádosti v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v
roce 2022 – T: 20. 5. 2022 na jana.bejdlova@ujep.cz Upřesnit místo a termíny (časy) konání
magisterských a doktorských promocí a tuto informaci zaslat na monika.jarosova@ujep.cz.
T: 27. 5. 2022 Změny Směrnice k ubytovacímu stipendiu. Návrh byl připraven v návaznosti
na nový Stipendijní řád UJEP, který nabude účinnosti 1. 7. 2022. V souvislosti s tím byla
směrnice zjednodušena, neboť stěžejní pravidla již byla zakomponována do stipendijního
řádu (detaily viz zápis). UJEP obdržela návrh hodnotící komise NAÚ pro provedení vnějšího
hodnocení univerzity jako vysoké školy s  institucionální akreditací. Mnoho bodů se týká
přímo studijní agendy (viz zápis).

J. Polanecký, proděkan pro vnější vztahy

4. 28.. Erasmus+ V rámci výběrového řízení na studentské mobility bylo fakultami
vybráno celkem 80 studentů na studijní pobyty a 33 studentů na praktické stáže. Do plánu
financovaných výjezdů bylo zařazeno všech 80 studentů na studijní pobyty (FF 10, FSE 4,
FSI 15, FUD 28, FŽP 3, PF 12, PřF 8) a 12 studentů na praktické stáže (FF 1, FSI 1, FUD 1,
FZS 2, PF 7). V rámci výběrových řízení na zaměstnanecké mobility v LS 2021/22 a akad.
roce 2022/23 bylo fakultami vybráno celkem 93 zaměstnanců, z toho 56 akademických
pracovníků na výukové pobyty a 37 zaměstnanců na školení. Fakultám byly dle průměrného
počtu realizovaných dnů na mobility v programu Erasmus+ v posledních třech ukončených
projektech přerozděleny přidělené finanční prostředky. Do plánu výjezdů bylo zařazeno
celkem 41 akademických pracovníků na výukové pobyty (FF 20, FSE 11, FSI 6, FUD 1,
FZS 1, FŽP 1, PřF 1) a 28 zaměstnanců na školení (FF 11, FSI 1, FUD 6, FZS 2, FŽP 4,
PřF 3, REK 1). Zaměstnanci zařazení do plánu výjezdů musí do 31. 12. 2022 odevzdat
požadované podklady, jinak budou z plánu výjezdů vyřazeni. S výsledky byli fakultní
koordinátoři i jednotliví uchazeči seznámeni 2. 5. 2022.

4. 29. Program na podporu strategického řízení vysokých škol v roce 2022 –
internacionalizace: Z důvodu nutnosti dofinancovat erasmové výjezdy studentů i
zaměstnanců v LS 2021/22 a akad. roce 2022/23 z prostředků Programu na podporu
strategického řízení vysokých škol v roce 2022, je podávání žádostí o finanční podporu ve
všech aktivitách pozastaveno. Nicméně pokud v říjnu 2022 budou k dispozici volné finanční
prostředky, bude podávání žádostí obnoveno s tím, že bude možné žádat o finanční
podporu i na akce, které byly v souladu s vyhlášenými pravidly v roce 2022 již realizované.

4. 30. Prostředky na stimulaci internacionalizace přidělené FUD na rok 2022 byly již
vyčerpány.

4. 31. Smlouvy o všeobecné spolupráci: Beit Berl College na nabídku prodloužení smluvní
spolupráce zaslanou 24. 3. 2022 v podobě zaslání podepsaného dodatku na prodloužení
nereagovala. Platnost smlouvy tedy k 10. 4. 2022 vypršela.

mailto:jana.bejdlova@ujep.cz


5. RŮZNÉ

5. 1. P. Mrkus  - zahájení výstavy bakalářských a diplomových prací FUD se uskuteční ve
středu 25. 5. od 17 hodin před budovou, program dále pokračuje v rámci komponovaného
večera v DUUL od 19 hodin.

5. 2. P. Mrkus žádá vedoucí kateder, aby v souvislosti s Dnem otevřených dveří (2. 6. 2022)
zajistili v ateliérech přítomnost pedagogů pro komunikaci s případnými uchazeči a zájemci.

5. 3. P. Mrkus žádá J. Polaneckého o revizi anglické varianty webových stránek FUD,
došlo zde k chybám, některé informace chybí nebo jsou překlopeny do ČJ. Z: J. Polanecký,
A. Loziak.

5. 4. P. Mrkus - FUD získala několik ocenění v rámci soutěže Nejkrásnější česká kniha  -
Ivana Beranová (ateliér Vizuální design), 1. místo. Antonín Tomášek, 3. místo. Adam Štěch,
odborná literatura (TON).J. Polanecký se připojuje s informací o získání ocenění za svou
knihu - Kniha roku libereckého kraje. Dále získáno 3. místo na Zlín Design Weeku 2022,
studentka Kmošťáková z ateliéru PD…

5. 5. J. Bartoš vznáší dotaz na systémové řešení financí k nákupu techniky, respektive
obnově techniky (PC, foto, skenery) pro ateliéry.  M. Matoušek - je třeba pracovat s
rozpočtem katedry. P. Mrkus - závazný systém je téměř nemožné nastavit, neboť menší
technika se pořizuje průběžně na základě potřeby a větší objemy pak již prakticky pouze v
souvislosti s projektovými dotacemi.

5.6. J. Bartoš - rekonstrukce, čeká se na výběrové řízení dodavatele stavby. Oborové
technologie - náklady na materiál pro výuku, řešeno z rozpočtů kateder.

5.7. Z. Kolečková - vznáší dotaz na harmonogram realizace popisek a mapky k výstavě
BP a DP - P. Mrkus - popisky jsou připraveny, mapka je vždy s lehkým zpožděním, neb
vzniká až na základě aktuální dislokace prací.

5.8. A. Machová - AS FUD vyhlásil volby kandidáta na jmenování děkanem. Vypsané
podmínky naleznete na webu FUD, součástí je i celkový harmonogram voleb
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/volby-dekana-fud-2022-final.pdf Další
zasedání AS FUD v pondělí 20. 6. od 10 hodin, vyzýváme k účasti na zasedání ke schválení
rozpočtu.

5.9. P. Mrkus - Probíhá výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí  a
asistenta/asistentky ateliéru Design interiéru.

5.10. A. Machová - pozvánka do Domu umění. E. Mráziková - pozvánka na vernisáž
výstavy P. Kopřivy v Galerii Emila Filly.

Zapsala: E. Mráziková

Schválil: P. Mrkus

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/volby-dekana-fud-2022-final.pdf



