
 
 
 
 

 
Zápis ze zasedání kolegia děkanky ze dne 21. 3. 2023 

 
Přítomni: prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., prof. Mgr. M. Koleček, Ph.D., Mgr. Miroslav Matoušek, doc. 
Mgr. M. Thelenová, doc. ak. mal. Vladimír Švec, MgA. Adéla Machová, Ph.D., MgA. Aleš Loziak, MgA. 
Michaela Labudová, Ph.D., MgA. Jan C. Löbl, Ph.D., doc. David Kořínek, MgA. Zdeněk Svejkovský, MgA. 
Aleš Loziak (dále bez titulů). 
 
Hosté: MgA. Jiří Bartoš, Mgr. Monika Matoušková 
Omluven: MgA. Martin Krupa 
 
Program kolegia děkanky 

 

1. Úvod / Kolečková 

2. Zpráva o jednání ohledně rozpočtu FUD UJEP na rok 2023 / Kolečková, Matoušek 

3.–7. Zprávy z kolegií rektora a prorektorů / Kolečková, Thelenová, Kořínek, Loziak, Koleček 

8. Harmonogram schůzek s diplomanty, přípravy výstav bakalářských a diplomových prací a doprovodných       

    strategií PR, organizace promocí / Thelenová, členové kolegia 

9. Rozhodnutí ohledně konání Letní školy / členové kolegia 

10. Harmonogram příprav rekonstrukce budovy / Matoušek 

11. Různé  

 
 
1. ÚVOD 

 
1.1. Paní děkanka přivítala členy kolegia v novém složení. Poděkovala předchozím proděkanům a vedoucím 

kateder za bezproblémové předání kompetencí. Také poděkovala předchozímu panu děkanovi a 
proděkanům za výbornou spolupráci při vypracování Výroční zprávy UJEP za rok 2022. Zpráva byla 
odevzdána na rektorát UJEP.  
 

1.2. V předchozím měsíci došlo k uzávěrkám systému RUV a RIV, tj. odevzdání tvůrčích výstupů za rok 
2022. Znovu je apelováno na důsledné a včasné odevzdávání výstupů do obou těchto systémů, a to 
z důvodu, že opačný přístup vede k razantnímu snížení rozpočtu fakulty.  
Je nutné apelovat na akademiky, kteří jsou na FUD UJEP zaměstnáni a mají RIV výstupy, aby je 
skutečně uplatňovali na fakultě.  
 

1.3. Děkanka informovala o setkání se zástupci Ústeckého kraje, ICUKU, kreativní platformy Ústeckého 
kraje, rektora UJEP spolu s proděkanem pro rozvoj a proděkanem pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost. 
Na tomto setkání se řešilo, jakým způsobem se UJEP zapojí do aktivit Ústeckého kraje v následujícím 
období a především to, jak se UJEP zapojí do programu RUR.  
 

1.4. Posun v jednáních na FSE při přípravě akreditací dvou profesních studijních programů, které budou 
generovat absolventy pro kreativní odvětí. Naše fakulta se bude podílet na umělecké, kreativní části a 
FSE na výuce managementu. Garantkou tohoto programu za FUD UJEP je A. Machová.  

 
2. INFORMACE K ROZPOČTU FUD 

 
Dne 29. 3. proběhne setkání s kvestorem UJEP o rozpočtu FUD. Situace na FUD i FF je rozpočtově 
tristní. Plánovaný rozpočet bude v záporných číslech.  
 

2.1. Čerpání rozpočtu v TA 01 čerpáno 10,5 mil. Kč, v TA 04 čerpáno 568 tis.Kč, v TA 15 nečerpáno, v TA 
16 čerpáno 16 tis. Kč, ve Stipendijním fondu alokováno 273 tis. Kč, Fond odměn 686 tis. Kč. 
FPP zůstatek z roku 2022 činí 4,16 mil. Kč. Z rektorátu nám bylo přiděleno navýšení na FPP 1,3 mil., 
ale mohou se čerpat až po schválení Výroční zprávy MŠMT cca v červnu. 

 
2.2. Pan tajemník představil čerpání rozpočtu jednotlivých ateliérů za 02/23; rovněž připravil v součinnosti se 

studijním oddělením tabulku rozpočtu podle počtu studentů. V souvislosti s náklady na studium je 
opravdu nutné, aby vedoucí ateliérů motivovali své studenty, kteří jsou v posledním ročníku BcA.          
a MgA. studia, aby si studium neprodlužovali a v řádném termínu ho ukončili.  



 
 

       
 
Čerpání rozpočtu ateliérů Rozpočet kateder 
 
 
3. INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA (Z. Kolečková) 

 
Poslední (březnové) zasedání minulého vedení vedla prorektorka A. Chvátalová. Kvestor L. Nergl rozeslal 
děkanům a tajemníkům návrh rozpočtu na rok 2023, bude nutné o něm ještě jednat. Děkanka M. Hrubá 
informovala o požadavku vyšších platů a připojení se k celostátnímu protestu FF na Den učitelů, tedy 28. 3. 
FUD kolegy z FF podpoří, děkanka FUD žádá o reprezentaci na protestní akci A. Loziaka a A. Machovou. 
Děkan FSE požádal v rámci kolegia rektora o prominutí sankcí za meziroční snížení počtu studentů, FUD 
bude tento požadavek diskutovat s novým vedením UJEP z důvodu, že naše fakulta byla podobně 
sankcionována i v době covidu. Prominutí sankcí bude nejspíš žádat i FŽP. 
 
4. INFORMACE OD PRODĚKANKY PRO STUDIUM (M. Thelenová) 

 
zde 
 
5. INFORMACE OD PRODĚKANA PRO ROZVOJ (A. Loziak)  
 
Na schůzi proděkanů s prorektorem se řešila otázka legitimity zapojení umělé inteligence při realizaci 
textových částí bakalářských a magisterských závěrečných prací. Za bakalářskou i diplomovou práci je vždy 
odpovědný vedoucí práce. AI je možné použít, ale je nutné tuto skutečnost vždy v práci uvést. Bude 
zformulováno prohlášení, které bude doporučováno vkládat do závěrečných prací.  
 
další info 
 
6. INFORMACE OD PRODĚKANA PRO VĚDU, VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST (M. Koleček) 

 
6.1. RUR – FUD dokončil návrhy tří modulů, které jsou zaměřené na oblast kultury a kreativních odvětví. 

Nyní dochází mezi UJEP a poskytovatelem k diskuzi o uplatnitelnosti výstupů. Některé fakulty do 
projektu zahrnuly aktivity, které nebude možné v souvislosti s pravidly tohoto projektu realizovat. Projekt 
bude podán ve 2. polovině tohoto roku a následně řešen od začátku příštího roku. Součástí návrhu 
tohoto projektu je každoroční pořádání festivalu Design Ústí, jehož nultý ročník proběhne dne 22. 3. 23 
v Domě umění v Ústí nad Labem. 
 

6.2. V souvislosti s vážnou finanční situací FUD M. Koleček připomíná, že katedry nepodaly za několik let 
žádné tvůrčí / výzkumné externí projekty typu GAČR, TAČR, Creative Europe atd. 
 

6.3. M. Koleček informoval, že nově jmenovaná Ediční komise složená z vedoucích kateder FUD UJEP 
zasedne k hodnocení přihlášek do edičního programu na rok 2023 dne 4. 4. 2023 v 9.30 hodin. 
 

6.4. Výzva pro podávání Vnitřní grantů FUD je zveřejněna na webových stránkách, termín odevzdání je do 
31. 3. 2023. 
 

7. INFORMACE OD PRODĚKANA PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A INTERNACIONALIZACI (D. Kořínek) 
 

7.1. Erasmus+: mezinárodní výjezdní mobility z fondů vnitřní politiky (výzva 2023), výsledky žádostí na konci 
května 
 

7.2. Program na podporu strategického řízení vysokých škol 2023: nemůže být v současné době̌ vyhlášena 
pro rok 2023 výzva k předkládání návrhů projektů na další podporu mezinárodní spolupráce. Možnost v 
druhé polovině 2023 
 

7.3. Smlouvy o všeobecné spolupráci: Na základě podkladů reportovaných fakultami v rámci zpráv o 
zahraničních aktivitách za rok 2022 bude v průběhu března 2023 zpracováno Hodnocení smluv o 
spolupráci UJEP se zahraničními vysokými školami za rok 2022.  
 

7.4. TikTok: aktivně na UJEP nevyužívat 
 

7.5. Vizitky UJEP: doporučeno využívat automatizovaný on-line systém 
FUD UJEP bude mít vlastní vizitky. Vizuální styl zpracuje M. Fanta. Vizitky budou realizovány prozatím 
pro vedení FUD UJEP včetně vedoucích kateder. 
 

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2023/03/erpani-rozpoctu-atelieru.pdf
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2023/03/rozpocet-kateder.pdf
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2023/03/michaela-thelenova.pdf
https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2023/03/ales-loziak.pdf


 
8. Přípravy výstav bakalářských a diplomových prací a doprovodných 

strategií PR, organizace promocí / D. Kořínek, M. Thelenová, vedoucí 
ateliérů 
 
Prezentace diplomových prací proběhne v Kulturní domě v Ústí nad Labem. Bakalářské práce budou 
vystaveny ve škole. V prostoru Kulturního domu bude nutné postavit paneláž. Architekturu výstavy 
zpracuje J. Bartoš. Vizuální styl diplomek a bakalářek zrealizuje M. Labudová a P. Frič (navigace k místu 
výstavy, polep oken, navigace po budově). Promoce se uskuteční v Kulturní domě (kinosál). 

  
9. Rozhodnutí ohledně konání Letní školy / členové kolegia 

 
J. Löbl odprezentoval náklady a výnosy Letní školy z předchozího roku. 
S ohledem na plánovanou rekonstrukci budovy fakulty je nutné počkat na detailní harmonogram 
rekonstrukčních prací, snížit počet nabízených kurzů na 3-4 a zkrátit délku konání kurzů pouze na 5 dnů. 
Vizuální styl Letní školy bude stejný jako v minulém roce. 
 
Prezentace LŠ 
 

10. Harmonogram příprav rekonstrukce budovy / Matoušek 
 

Byla rozporována projektová dokumentace a tím se prodloužila doba pro uzavření nabídek pro realizaci 
stavby. Vybraná firma by mohla být známa během 04/23. Je naprosto nutný úklid prostor. Ve 23. 3. 
přijede firma na stěhování, aby si obhlédla prostory – je třeba vytvořit harmonogram stěhovacích prací. 
Rekonstrukce proběhne do konce října 2023. 
Zjistit, zda je možné zajistit prostory od UJEP na vystěhované věci (M. Matoušek) 
V květnu a červnu nečerpat dovolenou. Uvažovat o novém závěsném systému na chodbách, bude-li   
nezbytný. 

 
11. Různé  

 
Kvalita výuky ve STAGU – děkanka předala vedoucím kateder hodnocení kvality výuky - názory 
studentů na výuku. 
Inzerát na místo PR FUD (zodpovídají M. Matoušek a D. Kořínek) 
Všichni jsou dne 22. 3. 2023 srdečně zváni na zahájení Festivalu Design Ústí! - 
https://fud.ujep.cz/aktualne/festival-design-usti/  
 
Struktura nového vedení UJEP 
 
rektor 
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
 
prorektorka pro studium (statutární zástupkyně) 
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. 

  
prorektor pro vědu a výzkum 
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

  
prorektor pro internacionalizaci 
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 

  
prorektor pro rozvoj a digitalizaci 
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. 

  
prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

  
kvestor 
Ing. Leoš Nergl 

 
 

 
Zapsala: Z. Šauerová 
Schválila: prof. Mgr. Z. Kolečková, Ph.D. 
 
 
Příští kolegium děkana se uskuteční 18. 4. 2023 v 10:00 hod v zasedací místnosti děkanátu 

https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2023/03/summary-ls.pptx
https://fud.ujep.cz/aktualne/festival-design-usti/

