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1. ÚVOD 

 
1.1. Děkan zahajuje kolegium, seznamuje přítomné s body programu a novou kolegyní  

B. Podhradskou, která obsazuje pozici PR výkonné manažerky.  

 

2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN A ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ 

 
2. 1. Děkan otevírá rozpravu nad prvním dokumentem Návrh na organizační změnu kateder (tento 

dokument byl zaslán členům kolegia před zasedáním mailem). Návrh je zamýšlen jako systémové řešení 

s cílem organizačního a komunikačního zpřehlednění fakulty. Proběhla obsáhlá debata, a nakonec 

se kolegium výhledově usneslo, že budou v rámci schůze se senátem diskutovány obě varianty, přičemž 

se kolegium přiklání k Variantě 1 – tedy 2 katedry (Katedra umění s 8 ateliéry, Katedra designu 

s 8 ateliéry). Otázkou, která bude obsahem následujících debat, je zařazení ateliéru Přírodních materiálů, 

který se vymyká nastavenému rozdělení. Pro další zasedání je ustanoven cíl určení vedoucích nově 

vzniklých kateder a změny názvů kateder, s čímž souvisí i výzva pro děkana ke změně názvů ateliérů 

vznesena senátem při poslední společné schůzi. Tímto je uzavřen bod strukturální změny. 

 

2. 2. Druhým bodem programu je diskuze nad Návrhy úsporných opatření (i tento dokument byl 



zaslán členům kolegia před zasedáním mailem). Dokument obsahuje 4 základní body (Provoz budovy, 

Prodloužení vánočních prázdnin, Energie, Personálie). Základními cíli diskuze bylo hledání finančních 

úspor.  

 

Provoz budovy – výsledkem jednání je omezení provozu budovy v termínu 1. 11. 2022 – 1. 3. 2023 

ve všední dny na dobu od 8:00 do 22:00, o víkendech a svátcích bude budova zcela uzavřena. Přínosem 

takového opatření je úspora energií a omezení pracovní síly (úspora na mzdách vrátných). Toto opatření 

je pouze dočasného rázu odvíjející se od rostoucích cen energií. Dále budou prodlouženy vánoční 

prázdniny o 2 týdny, začátek vánočních prázdnin je stanoven na 19. 12. 2022, konec vánočních prázdnin 

na 6. 1. 2023. Změny budou oznámeny pedagogům a studentům a budou zaneseny do harmonogramu 

FUD. 

Zároveň při debatě bylo určeno děkanské volno na dny 31. 10. 2022 a 18. 11. 2022. 

 

Co se týče tématu energie, kolegium se blíže věnovalo teplu, elektřině a plynu.  

Regulace topení je dle zjištění p. Matouška možná pouze na otopných tělesech. A tak bude všude 

manuálně nastaveno na stupeň 2. Ovšem je nutno s ventily nemanipulovat. Toto zajistí a bude 

kontrolovat pan J. Novák. 

Z hlediska elektřiny úspora katedry spočívá ve vypínání počítačů, což zajistí a bude kontrolovat Š. Novák, 

a v úpravě ateliérových a dílenských úkolů tak, aby pokud možno nebylo nutné využívat energeticky 

náročné spotřebiče, jako jsou pece a stroje. Otázka úspory plynu se týká mj. výpalů v Dubí – nutno 

připravit plán využívání pracoviště a pecí na podzim a zimu. Navrhuje se v zimním období budovu pouze 

temperovat. 

Posledním bodem návrhů úsporných opatření jsou personálie. Ty se týkají vrátnice, jejíž provoz je 

dle slov p. Matouška možno omezit pouze v případě, že bude možno napojení budovy na univerzitní 

systém PCO, což je třeba zjistit. Dále se týkají omezení úklidu budovy, to však dle vyjádření p. Matouška 

nelze zabezpečit s menším počtem zaměstnanců než nyní. A v poslední řadě též optimalizace úvazků AP 

dle plnění svých povinností, v této otázce bude vytvořen návrh směrnice. 

 

Mimo body v dokumentu je vznesen návrh na regulaci stipendií. Stipendijnímu systému je vyčtena jistá 

bezbřehost a dle slov p. Matouška se za měsíc vyplácí (akt.) okolo 750 000,- CZK. Byla zadána 

zodpovědnost na první osoby v řadě schvalovatelů stipendií, tedy na vedoucí jednotlivých kateder, 

aby byli do budoucna schopni korigovat počet a výši stipendií ze stran studentů. 

 

3. INFORMACE K ROZPOČTU 

 
3. 1. M. Matoušek komentuje rozpočet pro ateliéry a katedry, který je předložen kolegiu k seznámení. 

Stav čerpání finančních prostředků je sestaven za období leden-září. Čerpání je cca na 83 %. Na základě 

dramatického vývoje v rámci cen energií již proběhlo zastavení čerpání mimo nezbytných výdajů 

od 15. 10. V tomto roce již nebude možné čerpat provozní zálohy.  

 

3. 2. Dále byla projednána situace pracoviště keramického ateliéru v Dubí, náročnost jeho provozu, 

další spolupráce s porcelánkou, která již v tomto roce přináší nemalé finanční prostředky na doplňkové 



činnosti. Příští kolegium bude představen koncept na tuto zimu, na jehož základě bude rozhodnuto o 

pokračování keramického ateliéru v Dubí. 

 

 

4. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA 

 
V září se kolegium konalo bez rektora, v říjnu se kolegium nekonalo, a zároveň během kolegia děkana 

přišla informace, že dne 1. 11. 2022 se kolegium rektora opět konat nebude  

 

 

5 . INFORMACE Z KOLEGIÍ PROREKTORŮ 

 
M. Thelenová, proděkanka pro studium 

 

5. 1. Akreditace studijního programu Kurátorská studia – Akreditační materiály byly v definitivní 

podobě odeslány ke schválení RpVH UJEP, která zasedá 18. 10. 2022. Projednání se bude účastnit děkan 

FUD a garant programu. Pokud proces bude úspěšný, budou materiály odeslány na NAÚ. 

5. 2. Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024. Pro toto přijímací řízení byla otevřena 
elektronická přihláška ke dni 1. 10. 2022. 

Důležité připomenutí: termín pro podání přihlášky pro bakalářské studium je letos dříve, a to 
30. 11. 2022 – veškeré informace k přijímacímu řízení na webu FUD: 

https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/ 

5. 3. Zadání BP a DP na akademický rok 2022/2023 do STAG – termín pro vyplnění podkladu 
pro zadání bakalářských a diplomových prací do STAG a odevzdání závazných zadání bakalářských 
a diplomových prací na příslušnou katedru byl 5. 10. 2022 – slečna asistentka a pan asistent kontrolují, 
zda si všichni studenti témata zadali a v případě nějakého problému kontaktují příslušné pedagogy. 

5. 4. Přidělení konzultantů magisterským diplomantům – paní proděkanka Thelenová žádá KDTU 
o zajištění přidělení konzultantů magisterským studentům (dle seznamu studentů připraví doc. Pavlíček), 
zveřejnění do 18. 11. 2022. 

5. 5. Stipendia nejlepším studentům UJEP – jako každoročně budeme nominovat na tato stipendia 
naše studenty, termín je do 21. 10. 2022 (zatím předpokládáme 2 nominace na stipendium primátora 
a starostů, 2 nominace města Teplice). 

5. 6. Rozvrh na LS 2022/2023 – rozvrh opět připravuje E. Mráziková v kooperaci s M. Thelenovou tak, 
aby byl zveřejněn nejpozději týden před zahájením výuky v LS. Proděkanka Thelenová žádá vedoucí 
kateder, aby nezapomněli zohlednit personální změny. 

5. 7. Změny ve Stag – ve Stag byly provedeny personální změny u předmětů s ohledem na nové 
zaměstnance a také odchod některých pedagogů, podklady dodali vedoucí kateder, vše by mělo nyní 
fungovat. Proděkanka Thelenová vyzývá, aby se zaměstnanci v případě nesrovnalostí ozvali. V souvislosti 
s personálními změnami by si katedry měly také ohlídat aktualizaci kontaktů v adresáři na webu FUD. 

https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/


5. 8. Porada prorektorky pro studium s proděkany – porada se uskutečnila 11. 10. 2022 a její celý 
zápis je v systému IMIS po přihlášení. 
 
 
Z. Kolečková, proděkanka tvůrčí činnost  
 
5. 9. Proděkanka Kolečková informuje, že Operační program Spravedlivá transformace, v jehož rámci 
je plánována realizace projektu RUR, je již schválen Evropskou komisí. 

5. 10. Dále informuje, že v nejbližších dnech se očekává zveřejnění výzvy OP JAK (Operační program 

Jan Ámos Komenský) PhD. Infra, v jehož rámci bude možné uplatňovat náklady spojené s realizací 

doktorského studijního programu Vizuální komunikace. Jedná se o vybudování konkrétního 

doktorandského pracoviště vybaveného novým přístrojovým parkem, s jasně definovaným účelem 

a nově koncipovaným infrastrukturním zázemím; dotaci však není možné použít na dostavby, přestavby, 

stavby. Indikátorem bude modernizované (či nové) pracoviště, které v budoucnu mohou využít i studenti 

magisterských a bakalářských studijních programů. 

5. 11. Proděkanka připomíná rovněž výzvu TAČR Sigma, která bude zveřejněna již 23. 10. a přihlášky 

poté bude možné podat do 14. 12. Program je založen na možnostech propojení různých oborů 

a výsledky (seznam podpořených projektů) by měly být známy v srpnu 2023 (délka projektu: 

max. 24 měsíců; alokace: 500 milionů; nejvýše 12 milionů na 1 projekt). 

5. 12. Proděkanka apeluje na větší snahu akademické obce zapojovat se do řešitelství projektů. 

"Projektové peníze" mohou alespoň částečně kompenzovat pokles rozpočtu v následujících letech, který 

reálně hrozí. 

5. 13. Do konce října je pro řešitele projektů SGS možné podávat návrhy změn (struktury) rozpočtu. 

Z důvodu nepřítomnosti tajemnice SGS, paní Zity Šauerové, se řešitelé musí se žádostí obracet 

na Ing. Zuzanu Voborníkovou (zuzana.vobornikova@ujep.cz) a informovat v kopii proděkanku 

Kolečkovou. 

5. 14. V doktorandské soutěži Q Grant reálně hrozí nenaplnění indikátoru (účast studentů doktorského 

studia na přednáškách). Pokud se nám nepodaří indikátor naplnit, nesplníme podmínky soutěže a část 

dotace budeme vracet. Z toho důvodu chystá proděkanka Kolečková + předseda oborové rady, 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. + řešitelka projektu Q, MgA. Adéla Machová, Ph.D. soustředěný set 

doktorských přednášek v DUÚL. Apelují na nutnou účast co největšího počtu doktorandů! 

5. 15. Proděkanka projednala se členy kolegia nominace na Ceny rektora pro rok 2022. Ceny 

každoročně uděluje rektor na slavnostním zasedání akademické obce v závěru kalendářního roku. 

Proděkanka připomněla, že nominace na Cenu za nejlepší publikaci podávají sami autoři! 

 

J. Polanecký, proděkan pro vnější vztahy 

 

5. 16. První bod proděkana Polaneckého se týká Erasmus+: Mezinárodní výjezdní mobilita 

podporovaná z fondů vnitřní politiky (KA131) – Výzva 2021. 

5. 17.  Dále p. Polanecký oznamuje, že na studijní pobyty v rámci výběrových řízení na zimní semestr 
2022/23 bylo k 11. 10. 2022 vysláno z FUD 16 studentů (přihlášeno 28). 



5. 18. Stipendijním pobytům vypisovaným na základě mezinárodních smluv UJEP byla na akademický 
rok 2023/24 přidělena jedna kvóta v rámci mezinárodních smluv. Jedná se o třítýdenní kurz anglického 
jazyka na Maltě. Výběrové řízení na obsazení této kvóty bude vyhlášeno do konce října. 

5. 19. Stimulace internacionalizace – proděkan spolu se Z. Šauerovou ověří, zdali jsou k dispozici ještě 
nějaké finanční prostředky dodatečně přidělené rektorátem. 

5. 20. Proděkan vyzývá ke stažení a užívání UJEPapp – Univerzitní mobilní aplikace pro studenty  
a zaměstnance, která je nyní k dispozici na následujících odkazech: 

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.unizone.ujep 

  iOS: https://apps.apple.com/app/ujepapp/id1642188104?platform=iphone 

OMaP a PR pracovníci s aplikací budou dále pracovat pomocí notifikačních zpráv  (např. k propagování 
celouniverzitních nebo fakultních událostí či důležitých zpráv). V současné době je spuštěna 
marketingová kampaň k uvedení UJEPapp směrem ke studentům a zaměstnancům. 

5. 21. Veletrh vzdělávání a Den otevřených dveří 2023 – Veletrh vzdělávání Gaudeamus proběhne 
tradičně v Praze na výstavišti v Letňanech, a to ve dnech 24. – 26. 1. 2023. UJEP zde bude mít propagační 
stánek s možností prezentace nejen celé univerzity, ale také jednotlivých fakult. Bližší informace budou 
komunikovány s PR pracovníky. 

5. 22. Den otevřených dveří se na UJEP bude konat 9. 2. 2023, a to ve stejném formátu jako v loňském 
roce. Hlavní info point bude tedy umístěn v lobby MFC rektorátu a fakultní program bude probíhat 
na jednotlivých součástech v jejich vlastní režii. OMaP zajistí dostatečnou propagaci akce  
a celouniverzitní koordinaci. 

5. 23. Projekty Ústeckého kraje 2023 – současná situace svědčí o tom, že ani v následujícím roce 
nebude z krajského úřadu uvolněna částka na řešení centrálních projektů. 

5. 24. Sportovní den rektora proběhne 12. dubna 2023. 

5. 25. Designblok 2022 J. Polanecký informoval o získaných významných oceněních zaměstnanců 
fakulty: 

- Lada Semecká – cena za mimořádný počin – Grand Prix (tato cena byla poprvé volena nezávislou 
porotou složenou pouze ze zahraničních odborníků), 

– Jiří Pelcl – nominace na Cenu za nejlepší nábytek. 

V době Designbloku rovněž proběhla v UPM výstava Talking Flowers výsledků sympozia pořádaného 
FUD v Dubí.  

 

M. Mochal, proděkan pro rozvoj  
 
Informace z kolegia proděkanů pro rozvoj tlumočí pan děkan, kterému M. Mochal poskytl zprávu. 

5. 26. Celouniverzitní licence MATLAB a SPSS – Dr. Zukerstein informoval o stavu zavádění MATLAB – 
Campus-Wide Suite na UJEP. Ing. Poláček sdělil, že MATLAB již funguje a je možno si licenci stáhnout. 

5. 27. Plán realizace strategického záměru UJEP na rok 2023 – Dr. Zukerstein sdělil, že Plán realizace 
strategického záměru UJEP na rok 2023 byl projednán ve VR UJEP, schválen AS UJEP a nyní ho čeká ještě 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.unizone.ujep
https://apps.apple.com/app/ujepapp/id1642188104?platform=iphone


projednání a schválení v SR UJEP. Fakulty mohou pokračovat v přípravě plánů realizace strategických 
záměrů svých fakult, které by měly být hotové do konce roku, aby mohly být od nového roku realizovány. 

5. 28. Kampus a investiční akce – V současné době již došlo k uzavření kampusu pro příjezd vozidel, 
která nemají oprávnění. Zaměstnanci se mohou registrovat na www.spz.ujep.cz a parkovat mohou buď 
na základě registrované SPZ nebo zaměstnanecké karty. 

5. 29. Různé – Dr. Zukerstein informoval o změně na pozici vedoucího CI UJEP, kterým je Ing. Poláček. 
Ing. Poláček na základě všech dotazů, směřujících právě k činnosti CI, přítomným vysvětlil, že personální 
situace na CI v současnosti není příznivá, spíš kritická, v souvislosti s odchodem dr. Vaibara. Došlo rovněž 
k mnoha problémům s dokončováním projektů, na jejichž realizaci se podílel, dále žádal přítomné 
o shovívavost při plnění závazků přijatých dr. Vaibarem a požádal o nově zaslané žádosti. 

MgA. Mochal se vyjádřil k záměru vytvořit pracovní skupinu složenou ze studentů FUD ateliéru Sklo 
a fakult UJEP, která by se zabývala tématem udržitelnosti ve skle s cílem vytvořit jednotnou vizi či 
produkt reprezentující FUD + UJEP na Designbloku 2023. 

MIXED FOREST & FUD POP UP 
Designblok 22 / 5.–9. 10. 2022 
M. Mochal poděkoval členům realizačního týmu výstavy Mixed Forest a FUD POP UP, které byly v rámci 
Designbloku za FUD připraveny. Na těchto výstavních projektech spolupracovalo aktivně několik kolegů, 
kolegyň a studentů napříč ateliéry naší fakulty. Výstavní projekt měl pozitivní ohlasy od diváků i lidí 
z oboru. Hlavní benefit je skvělá praxe na konkrétním úkolu pro naše studenty. 

BRAVO FUD EMBASSY 
M. Mochal též vyzdvihl význam projektu FUD Embassy, který vymysleli a realizují s velkým týmem 
studentů Václav Kopecký a Jiří Thýn. Jejich aktivita má velký význam a pozitivní vliv na dobré jméno naší 
fakulty. Vytváří přirozené tvůrčí možnosti a příležitosti pro praxi našim studentům a svojí aktivitou 
nad rámec svých povinností jsou dobrým příkladem ostatním kolegům. 

OPEN TO PUBLIC 
K vyjádření se ke DOD je vyzvána B. Podhradská, která přednesla souhrn průzkumu mezi uchazeči 
o studium, jenž byl formou dotazníku proveden v rámci dne otevřených dveří 12. října 2022. Mezi 
nejdůležitější informace, ke kterým se B. Podhradská pomocí analýzy výsledků dotazníků dostala, patřil 
mimo jiné velmi dobrý dosah fakultních sociálních sítí a kolující dobrá pověst FUDu mezi středními 
školami. 

 

6. INFORMACE K NOVÉMU AKADEMICKÉMU ROKU 2022/23 
 
6. 1. Informace jsou součástí bodu 5. proděkanky M. Thelenové. 

 

7. RŮZNÉ 

 
Děkan zmínil, že aktuálně probíhá výběrové řízení na odbornou asistentku v ateliéru J. Kovandy. 

Dále p. Mrkus podal informace k senátním volbám do studentské kurie, které se z procesních důvodů 

budou opakovat. 



 

 

Zapsala: B. Podhradská 

Schválil: P. Mrkus 


