
Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 22. 2. 2023 

Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 16:00 

 

Přítomni: MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně), Václav Mach, doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, 

Ph.D., MgA. Aleš Loziak, MgA. Radek Jandera, Ph.D., Martin Pecha, MgA. Kristýna Hájková, 

Kristýna Prachařová, MgA. Jan C. Löbl, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. et. MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Martin Krupa (místopředseda) 

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

  

Předsedkyně AS FUD UJEP Adéla Machová přivítala příchozí senátory a paní děkanku prof. 

Zdenu Kolečkovou na zasedání senátu. 

Na začátek zasedání AS FUD UJEP byl představen a doplněn program jednání: 

1. Schválení programu zasedání (A. Machová) 

2. Sloučení pracovišť FUD UJEP (prof. Z. Kolečková) 

3. Záměr jmenování proděkanů a vedoucích kateder (prof. Z. Kolečková) 

4. Různé 

  

1. Schválení návrhu programu zasedání 

Předsedkyně vyzvala k hlasování o výše sepsaném programu zasedání AS FUD UJEP. 

AS FUD UJEP souhlasí s navrženým programem zasedání senátu. Proběhlo hlasování 

o navrženém programu s výsledkem: Pro 8; Proti 0; Nehlasoval 0. 

  

2.  Sloučení pracovišť FUD UJEP 

Předsedkyně AS FUD UJEP seznámila senátory s platnou legislativou, která se vztahuje 

k tomuto bodu jednání – dílčí změny v organizační struktuře fakulty. Byl citován § 27 VŠ 

zákona, určité body aktuálně platných předpisů – Statut FUD UJEP a Příkaz 1/2019 

Organizační řád FUD, které jsou k náhledu na webu FUD UJEP. 

Citace z VŠ zákona – § 27: (1) Akademický senát fakulty a) na návrh děkana rozhoduje 

o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, (...). 

Předsedkyně AS FUD UJEP předala slovo paní děkance, která informovala o projednání tohoto 

tématu na kolegiích děkana apod. a postupnému přiklonění se ke sloučení vybraných kateder 

– sloučením KEO a KFO vznikne Katedra výtvarného umění a sloučením KDE a KUU vznikne 

Katedra designu. 

V 16:14 se k zasedání AS FUD UJEP připojuje J. C. Löbl. 

Následovala krátká diskuse o Katedře vizuální komunikace, která nebude sloučena pod 

pracoviště Katedra designu. Důvodem je jednak velké množství ateliérů, které by katedra 

sloučením obsahovala, ale také tematický rozptyl v oblastech designu. Ateliéry se specializací 

grafický design jsou tedy součástí samostatné Katedry vizuální komunikace. Byl vznesen dotaz, 

zda se název této katedry nebude „křížit“ s názvem dokt. programu Vizuální komunikace. 

Senát byl informován, že bylo zváženo (ve spolupráci s vedoucími ateliérů na KVK) i možné 



pojmenování katedry termínem grafický design, ale převládl názor, že tento termín zcela 

nevystihuje aktuální trendy v oboru a tvůrčí činnosti na tomto pracovišti, proto byl ponechán 

dosavadní název katedry. 

Dále byly předány informace ke Katedře všeobecné průpravy, kde prozatím nebyl navržen 

nový vedoucí katedry, neboť je třeba v rámci delšího časového horizontu rozhodnout 

o směrování této katedry, a to i vzhledem k nově nabíhajícím bakalářským akreditacím, které 

obsahují všeobecně-vzdělávací předměty a bude třeba je personálně zajistit. 

Senátor V. Mach se dotázal, jak bude zastupován vedoucí katedry, který nemá v aktuálně 

představené organizační struktuře určeného zástupce. Paní děkanka odpověděla, že každý 

vedoucí, případně určený zástupce, má právo pověřit dalšího zaměstnance zastupováním 

ve věcech katedry. 

  

Usnesení č. 1: AS FUD UJEP souhlasí s návrhem děkanky FUD UJEP na změny 

organizační struktury Fakulty umění a designu UJEP (výše uvedené sloučení 

vybraných kateder). 

Proběhlo hlasování o navrženém usnesení s výsledkem: Pro 8; Proti 0; Zdržel se 1. 

 

Dokument ke sloučení pracovišť – dílčí změny v organizační struktuře FUD UJEP tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

  

3. Záměr jmenování proděkanů a vedoucích kateder 

Předsedkyně AS FUD UJEP poděkovala za dodané materiály s návrhy jmenování do funkcí 

proděkanů a vedoucích kateder, které senát obdržel s týdenním předstihem. Poprosila paní 

děkanku, aby záměr přiblížila členům senátu a předala jí slovo. 

Z. Kolečková představila organizační strukturu proděkanů FUD UJEP (soupis viz níže) 

a vysvětlila, že jednotlivé funkce proděkanů respektují strukturu prorektorů UJEP, a proto je 

navrženo i přejmenování názvu funkcí proděkanů. Dále odůvodnila své nominace, a to jak na 

pozice proděkanů, tak vedoucích kateder. 

Personální složení vedení FUD UJEP: 

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., děkanka 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost 

doc. Mgr. David Kořínek, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci 

MgA. Aleš Loziak, proděkan pro rozvoj 

doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium 

  

Vedoucí kateder: 

Katedra výtvarného umění 

MgA. Zdeněk Svejkovský (vedoucí), MgA. Václav Kopecký, Ph.D. (zástupce vedoucího) 

Katedra designu 

MgA. Jan C. Löbl, Ph.D. (vedoucí), MgA. Jiří Bartoš (zástupce vedoucího) 



Katedra vizuální komunikace 

MgA. Michaela Labudová (vedoucí) 

Katedra dějin a teorie umění 

MgA. Adéla Machová, Ph.D. (vedoucí) 

Katedra všeobecné průpravy (změny proběhnou v širším časovém horizontu) 

  

AS FUD UJEP byl seznámen se záměrem děkanky na složení nového vedení fakulty. 

AS FUD UJEP bere na vědomí nové složení vedení FUD UJEP, vč. přejmenování 

vybraných pozic (viz výše), a přeje mnoho pracovních úspěchů. 

 

Paní děkanka vyzvala AS FUD UJEP k naformulování témat k budoucímu projednání na kolegiu 

či senátu a je otevřena vzájemné diskuzi. 

V 16:50 odchází ze zasedání AS FUD UJEP J. C. Löbl a loučí se i host senátu Z. Kolečková. 

  

3. Různé 

Člen akademické komory AS FUD UJEP Aleš Loziak rezignoval na členství v senátu z důvodu 

jmenování do vedoucí funkce proděkana pro rozvoj, a to k zítřejšímu datu, tj. 23. 2. 2023. AS 

FUD UJEP mu děkuje na odvedenou práci pro senát. Na uvolněné místo senátora bude osloven 

náhradník (dle volebního zápisu a protokolu z uskutečněných voleb v roce 2021) – zajistí 

předsedkyně AS FUD UJEP. 

 

Nově připravený Jednací řád AS FUD UJEP byl odeslán na AS UJEP panu předsedovi, 

předsedkyně AS FUD UJEP zažádala o zařazení bodu „Projednání a schválení Jednacího řádu 

AS FUD UJEP”. E-mailem přišla odpověď, že bude zařazeno na březnové zasedání. 

 

Člen AS FUD vznáší dotaz, zdali je v rámci plánované rekonstrukce možné vymalovat i FUD 

využívaný prostor pod kaplí – využíváno například pro výstavy klauzurních či diplomových 

prací. Pokud to již nebude možné v rámci plánované rekonstrukce, jejíž součástí je i výmalba 

chodeb FUD UJEP, senát doporučuje iniciovat výmalbu kaple svépomocí, avšak bude třeba 

tuto skutečnost projednat s příslušným odborem UJEP. Předsedkyně osloví v této věci 

tajemníka fakulty. 

 

Předchozí domluvený termín zasedání senátu (středa 8. 6.) se ruší a vzhledem k budoucímu 

termínu zasedání AS UJEP se zasedání AS FUD UJEP bude konat na konci března. 

Místopředsedkyně AS FUD UJEP poděkovala senátorům za účast na dnešním zasedání 

a ukončila jej v 17:02. 

  

Další řádné zasedání AS FUD UJEP se koná ve středu 29. 3. 2022 od 16.00 v zasedací 

místnosti č. 234 na FUD UJEP. 

Zapsala a ověřila: A. Machová 





Vedoucí kateder FUD (do 22. 2. 2023) 

Katedra užitého umění    Mgr. at MgA. Jan Krtička, Ph.D. Odvolán z funkce ke dni 22. 2. 2023  

Katedra designu    MgA. Jiří Bartoš Odvolán z funkce ke dni 22. 2. 2023 

Katedra dějin a teorie umění   prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Odvolán z funkce ke dni 22. 2. 2023 

Katedra vizuální komunikace   MgA. Pavel Frič Odvolán z funkce ke dni 22. 2. 2023 

Katedra fotografie Prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Vzdala se funkce ke dni 19. 2. 2023 

Katedra všeobecné průpravy   doc. ak. mal. Vladimír Švec Zůstává ve funkci. 

Katedra elektronického obrazu doc. Mgr. Michaela Thelenová Odvolána z funkce ke dni 22. 2. 2023 

 

Vedoucí kateder FUD (od 23. 2. 2023) 

Katedra designu  MgA. Jan Löbl, Ph.D. Pověřen vedením od 23. 02. 2023 
Zástupce: MgA. Jiří Bartoš (pověřen funkcí od 23. 02. 2023) 

Katedra výtvarného umění 
  

MgA. Zdeněk Svejkovský Pověřeni vedením od 23. 02. 2023 
Zástupce: MgA. Václav Kopecký, Ph.D. (pověřen funkcí od 23. 02. 
2023) 

Katedra vizuální komunikace   MgA. Michaela Labudová, Ph.D. Pověřena vedením od 23. 02. 2023  

Katedra dějin a teorie umění   MgA. Adéla Machová, Ph.D. Pověřena vedením od 23. 02. 2023 

Katedra všeobecné průpravy   doc. ak. mal. Vladimír Švec Pověřen vedením od 23. 02. 2023 

 

Příslušnost pracovišť pod jednotlivé katedry 

Katedra designu 

Produktový design MgA. Jan Čapek  



Design keramiky MgA. Antonín Tomášek  

Design interiéru prof. ak. arch. Jiří Pelcl  

Přírodní materiály doc. MgA. Robert Vlasák   

Sklo MgA. Marcel Mochal  

Oděvní a textilní design MgA. Jan C. Löbl, Ph.D.  

Katedra výtvarného umění 

Aplikovaná fotografie MgA. Jiří Thýn  

Fine Art – Photography prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.  

Fotografie Lukáš Jasanský  

Time-based media doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík  

Interaktivní média doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.  

Digitální média doc. Mgr. Michaela Thelenová  

Katedra vizuální komunikace 

Vizuální design MgA. Michaela Labudová, Ph.D.  

Grafický design I. MgA. Adam Uchytil  

Grafický design II. doc. ak. mal. Michal Slejška  

Katedra dějin a teorie umění  

Katedra dějin a teorie umění MgA. Adéla Machová, Ph.D.  

Kurátorská studia garant prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  

Doktorská studia Garant prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  

Katedra všeobecné průpravy – obslužná katedra bez ateliérů 

Katedra všeobecné průpravy doc. ak. mal. Vladimír Švec  

 



 

Vedení FUD UJEP (do 22. 2. 2023) 

 

děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus Konec mandátu 19. 2. 2023 

proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová Pokračuje ve funkci 

proděkan pro vnější vztahy PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.  Odvolán ke dni 22. 2. 2023  

proděkan pro rozvoj MgA. Marcel Mochal Odvolán ke dni 22. 2. 2023 

proděkanka pro tvůrčí činnost prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Vzdala se funkce ke dni 19. 2. 2023 

 

Vedení FUD UJEP (od 23. 2. 2023) 

 

děkanka prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Začátek mandátu 20. 2. 2023 

proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová 

Pokračuje ve funkci; jmenována pro další 
období od 23. 2. 2023 

proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. Mgr. David Kořínek Jmenován ke dni 23. 2. 2023  

proděkan pro rozvoj MgA. Aleš Loziak Jmenován ke dni 23. 2. 2023 

proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Jmenován ke dni 23. 2. 2023 

 

https://fud.ujep.cz/lide/pavel-mrkus/
https://fud.ujep.cz/lide/michaela-thelenova/
https://fud.ujep.cz/lide/jaroslav-polanecky/
https://fud.ujep.cz/lide/marcel-mochal/
https://fud.ujep.cz/lide/zdena-koleckova/
https://fud.ujep.cz/lide/pavel-mrkus/
https://fud.ujep.cz/lide/michaela-thelenova/
https://fud.ujep.cz/lide/jaroslav-polanecky/
https://fud.ujep.cz/lide/marcel-mochal/
https://fud.ujep.cz/lide/zdena-koleckova/

