
Zápis z kolegia děkana 
 
28. 6. 2022 
 
Kolegium se konalo pouze v rámci úzkého vedení – proděkani a tajemník fakulty. 
 
Přítomni: doc. Mgr. A. P. Mrkus, PhDr. J. Polanecký, Ph.D., prof. Mgr. Z. Kolečková,  
doc. Mgr. M. Thelenová, Mgr. M. Matoušek (dále bez titulů) 
Omluveni: MgA. Marcel Mochal 
 
Program: 
1. Finance FUD  
2. Návrhy na organizační změny 
3. Návrhy na výběrová řízení 
4. Organizace letní školy 
5. Různé 
 
 
1. Finance FUD 
1.1. M. Matoušek seznámil se stavem rozpočtu FUD před polovinou roku, kdy zatím nejsou 
započteny náklady na realizaci klauzurních prací.  
1.2. P. Mrkus informoval o udělení odměn k polovině roku, jejich celková částka je oproti 
minulému roku snížena. 
1.3. P. Mrkus informoval o schválení návrhu rozpočtu Akademickým senátem s tím, že byl 
zároveň přijat návrh kolegia na vytvoření pracovní skupiny k hledání rozpočtových úspor a 
představení návrhu úspor spolu s aktualizovaným návrhem rozpočtu v senátu během září. 
Senát doplní skupinu jedním členem. 
 
2. Návrhy na organizační změny  
2.1. P. Mrkus postupně představil návrhy na organizační změny, které vzešly z jednání 
s vedoucími kateder. Jedná se zejména o návrhy: 1. vytvoření dvou kateder dle studijních 
programů, Katedra umění (sloučením KEO a KFO) a Katedra designu (sloučením KUU, KDE 
a KVK). 2. dislokační problematika a zrušení pracoviště sítotisku (není personální zajištění) a 
digitálního tisku (zařízení výhledově již ekonomicky neúnosné) a využití jejich prostor pro 
KVP a dílny KVK. Dále návrh na sjednocení střediska všech fakultních dílen. 3. Personální 
změny související s reorganizací. 4. Centrum porcelánu v Dubí – prozatím zůstane 
zachováno s výhledem na nové možnosti realizací v porcelánu v širším kontextu uměleckých 
škol a jeho exkluzivitu: program centra aktualizuje A. Tomášek v souvislosti s habilitačním 
řízením, nutno jednat s novým vedením Porcelánky. 5. Optimalizace PR produkce 
vytvořením vizuálního stylu fakulty pro akce na celý rok („roční korporát“) (efektivita nákladů, 
organizační vytíženost, lepší čitelnost fakulty). K jednotlivým návrhům proběhly podrobné 
diskuse.  
 
3. Návrhy na výběrová řízení 
3.1. P. Mrkus představil návrhy na vyhlášení výběrových řízení na pozice PR, asistent/ka 
vedoucího katedry, a docent pro výuku na KDTU. Výběrová řízení budou vyhlášena v červnu 
a proběhnou v září.  
3.2. Byl schválen návrh na vyhlášení výběrového řízení na nové vedení ateliéru Produktový 
design v případě, že dosavadní vedoucí nepodá přihlášku k habilitačnímu řízení do konce 
roku. 
 
4. Organizace letní školy 
4.1. Letní škola FUD proběhne dle plánu poslední měsíc v srpnu, organizační porada se 
koná 29.6., hlavní koordinátor je M. Mochal, spolupráce s DUUL. 
 



5. Různé 
 
5.1. Promoce – organizačně vše připraveno, bude doplněna anglická verze scénáře pro 
MgA. 
 
5.2. M. Thelenová informovala o počtu přijatých a zapsaných studentů do 1. ročníku 
bakalářského studia. Zatím předpokládáme vyšší počet než v minulém roce. (71 / 57)  
 
5.3. Zápis do 1. ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2022/2023 
- Zápis se uskutečnil 23. 6. 2022. 
- Přijato bylo 87 uchazečů. Zapsalo se 66 a pozdější zápis bude mít 5 studentů. Tedy celkem 
bude snad 71 zapsaných. Nenastoupí 5. Nedorazilo 11 (Tito přijatí jsou ještě kontaktováni). 
- Vloni bylo přijato 88 uchazečů. Zapsalo se 57. 
 
ateliér přijatí zapsaní pozdější zápis nenastoupí nedorazil/a 
DI 8 7  1  
DK 6 3 1  2 
PD 4 1 2  1 
PM 5 5    
SK 3 2  1  
OTD 7 7    
GDI. 8 6 1  1 
GDII. 7 5 1 1  
VD 8 8    
TBM 5 3   2 
DM 6 2   4 
FO 6 5   1 
IM 5 5    
OPA 6 4  2  
RF 3 3    
 87 66 5 5 11 
  celkem 71   

 
5.4. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 
- Přijato bylo 61 uchazečů (Design 25, Výtvarná umění 14, Fine Art 8, Kurátorská studia 14).  
- Vloni bylo přijato celkem 58 uchazečů.  
- Zápis se uskuteční v září. 
 
5.5. Přijímací řízení do doktorského studia na rok 2022/2023 
- Bylo celkem 10 přihlášených. Přijato bylo 6 uchazečů.  
- Vloni bylo přijato 5 uchazečů.  
- Zápis se uskuteční v září. 
 
5.6. Informace k SZZ  
- Opravné SZZ pro všechny studijní programy se uskuteční 1. 9. 2022.  
 
 
 
 



5.7. Zadání témat BP a DP na 2022/2023 
- Termínem pro zadání témat BP a DP byl 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. 
 
5.8. Rozvrh na zimní semestr 2022/2023 
- Rozvrh byl zaslán vedoucím kateder k vyjádření do 15. 7. 2022.  
 
5.9. Konec akademického roku 2021/2022 a zahájení nového roku 2022/2023 
- akademický rok 2022/2023 započne 19. 9. 2022 
- výuka zimního semestru započala rovněž 26. 9. 2022 
- zápočty a zkoušky za akademický rok 2020/2021 je možné do STAG zadávat nejpozději  
do 23. 9. 2022, pak bude přístup uzavřen 
- elektronický zápis předmětů běží již od června, potrvá do 19. 10. 2022 
 
5.10. Porada prorektorky pro studium s proděkany (výběr) 
- Porada se uskutečnila 14. 6. 2022 a její celý zápis je v systému IMIS po přihlášení.  
- Byla zde např. řešena reforma doktorského studia či novela vysokoškolského zákona. 
 
5.11. Na místo vedení ateliéru Design interiéru byl přijat prof. ak. arch. Jiří Pecl, je nutno 
připravit změnu garanta SP Design. Postup zjistí M. Thelenová. 
 
5.12. Plán personálního rozvoje FUD připraví se zohledněním aktuálních změn a návrhů P. 
Mrkus k připomínkám. 
 
 
 
Zapsal: P. Mrkus 


