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Zápis ze zasedání Vědecké rady FŽP UJEP v Ústí n. L. 
ze dne 12. 9. 2019 

 
 

Účastníci jednání: z 15 členů vědecké rady bylo přítomno 9 členů (viz prezenční listina),  

Omluveni: dr. Kalbáč, doc. Štibinger, prof. Rapta, doc. Loučka, dr. Talich, dr. Hájková 
Hosté: dr.Elznicová 

 
 

Program jednání: 
 

1) Akreditace studijního programu Ochrana životního prostředí + jmenování garanta nového 
studijního programu OŽP (dr. Elznicová) - předkládá: dr.Elznicová 

2) Návrhy na udělení čestného titulu „emeritní profesor“ (prof. Kepák, prof. Vráblíková)- 
předkládá: děkan 

3) Kontrolní zpráva pro NAU k doktorskému studijnímu programu Environmentální chemie 
a technologie - předkládá prof. Janoš 

4) Strategie rozvoje vědy a výzkumu na FŽP na roky 2019-2023 - předkládá doc.Trögl. 
(odloženo na příští jednání VR) 

5) Změna garanta studijního program Revitalizace krajiny (doc.Vráblík) a Ochrany životního 
prostředí (dr. Holec) – předkládá děkan 

6) Různé  
 
 
Ad 1) Akreditace studijního programu Ochrana životního prostředí + jmenování garanta 
nového studijního programu OŽP (dr. Elznicová) - předkládá: dr.Elznicová 
Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí, byla 
projednána v Akademickém senátu Fakulty životního prostředí UJEP dne 3. 9. 2019. Garant 
studijního programu seznámil vědeckou radu se studijním programem. Ke studijnímu programu 
a navrženém garantovi nového studijního programu zazněla diskuze. Garant zodpověděl 
dotazy. Připomínky budou podle možností zapracovány do textu akreditační žádosti. Takto 
schválené žádosti o akreditaci studijních programů budou zaslány prorektorce pro studium 
UJEP pro podstoupení Radě pro vnitřní hodnocení UJEP. 
Doc. Trögl představil stručně i strukturu nového NMgr programu ECHT, který navazuje na 
předkládaný návrh nového BSP OŽP. Doc. Raška doporučuje zvážit množství předmětů na 
NMgr – redukovat a přidat hygienu, legislativu. Ing. Malíčková – málo čistě technologických 
předmětů. Prof. Janoš vysvětlil postoj a filozofii NMgr. 

 
Usnesení 1: 

 
 Vědecká rada FŽP schválila podle čl. 3 bodu 1 odstavce c) Jednacího řádu Vědecké rady 

Fakulty životního prostředí žádost o akreditaci a garanta bakalářského studijního programu 
Ochrana životního prostředí.  

 
       Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

 

 
Ad 2) Návrhy na udělení čestného titulu „emeritní profesor“ (prof. Kepák, prof. 
Vráblíková) - předkládá: děkan. 
Děkan FŽP předložil 2 návrhy na udělení čestného titulu „emeritní profesor“. 
Navržení kandidáti:  

- prof. Ing. František Kepák, DrSc. 
- prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. 
  



 

2 
 

 
Výtah zdůvodnění (detailní návrh s životopisy obdrželi členové VR v předstihu):  
Prof. Kepák:  
Prof. Ing. František Kepák, DrSc. se po celý svůj profesní život zabýval chemií radioaktivních 
izotopů s důrazem na jejich odstraňování z vodné a plynné fáze včetně složek životního 
prostředí. Své výsledky dlouhodobě publikoval pod hlavičkou FŽP ve vědeckých časopisech.  
Podílel se také na několika patentech a autorských osvědčeních. Prof. Ing. František Kepák, 
DrSc. působil na Fakultě životního prostředí UJEP téměř po celou dobu její existence, od 
akademického roku 1996/1997 až do akademického roku 2018/2019. Na FŽP UJEP zúročil své 
zkušenosti z předchozího dlouholetého působení na Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. 
V průběhu svého působení na fakultě byl jmenován profesorem v oboru environmentalistika na 
TU ve Zvolenu. Vyučoval předměty Energetika a životní prostředí v bakalářském studijním 
programu, Odpady a druhotné suroviny I a II. V magisterském studijním programu, pro který 
také napsal učební texty. Prof. Kepák se zasloužil významně o rozvoj fakulty, když převzal 
garantování magisterského programu Odpadové hospodářství, funkci garanta vykonával až do 
roku 2015 a podílel se mj. na transformaci pětiletého studijního programu na dvouletý 
navazující v souladu s Boloňskými principy. Zasloužil se také o šíření dobrého jméno fakulty, 
když řada studentů pod jeho odborným vedením získala ocenění za své práce. 
Přílohou tohoto návrhu je životopis prof. Kepáka a doklady o jeho kvalifikaci. 
 
Prof. Vráblíková:  
Tento návrh předkládám z důvodů, že se prof. Vráblíková významně zasloužila o vznik a rozvoj 
fakulty a také na základě její dlouhodobé vědecko-pedagogické činnosti od r. 1991 na 
Univerzitě J.E. Purkyně - Fakultě životního prostředí. Dále pro její nesporné osobní kvality, které 
předávala studentům v rámci studia jednotlivých programů/oborů na FŽP. Podílela se na řešení 
významných projektů z oblasti životního prostředí na území Ústeckého kraje. Od počátku 
profesní dráhy se zabývala problematikou hospodaření v antropogenně postižené krajině 
v Chomutovsko–ústecké oblasti (zemědělstvím, rekultivacemi a revitalizacemi krajiny) a vždy 
napomáhala šířit dobré jméno fakulty. Přílohou tohoto návrhu je životopis paní 
prof.Ing.Jaroslavy Vráblíkové, CSc., doklady o kvalifikaci (diplom VŠ, udělení habilitace 
a jmenování profesorkou a další certifikáty) jsou v její personální složce na Zaměstnaneckém 
odboru UJEP.  
 
Vědecká rada oba návrhy projednala a doporučila je prostřednictvím děkana FŽP předložit 
rektorovi UJEP.  
 
Usnesení 2: 
 
 Vědecká rada v souladu s článkem 3 bod 1. odstavec i) Jednacího řádu Vědecké rady 

Fakulty životního prostředí předkládá prostřednictvím děkana FŽP rektorovi UJEP návrh na 
udělení čestného titulu emeritní profesor pro navržené kandidáty.  
Navržení kandidáti:  

- prof. Kepák  
- prof. Vráblíková 

 
                  Prof. Kepák: Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
           Prof. Vráblíková: Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1. 
 

 
Ad 3) Kontrolní zpráva pro NAÚ k doktorskému studijnímu programu Environmentální 
chemie a technologie – předkládá: prof. Janoš. 
Prof. Janoš vysvětlil podstatu rozšíření studijního programu ve schválené akreditaci a zároveň 
připomínky NAÚ k návrhu žádosti programu (předsedou oborové rady musí být garant 
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doktorského programu, posílení výuky technologií) – je obsaženo i v předkládané kontrolní 
zprávě. 
Postup zpracování kontrolní zprávy pro NAU k doktorskému studijnímu programu 
Environmentální chemie a technologie byl projednán s prorektorkou pro studium 
Dr. Chvátalovou. Vědecká rada FŽP projednala Kontrolní zprávu pro NAÚ k doktorskému 
studijnímu programu Environmentální chemie a technologie. Dr. Holec navrhuje propojit 
částečně s problematikou biodiverzity - akceptováno. Doc. Trögl – dát spíše do plánovaného 
DSP Obnova krajiny. Připomínky byly diskutovány a zodpovězeny. 
 
Usnesení 3: 
 
 Vědecká rada FŽP schválila podle čl. 3 bodu 1. odstavce c) jednacího řádu Vědecké rady 

Fakulty životního prostředí Kontrolní zprávu pro NAÚ k doktorskému studijnímu programu 
Environmentální chemie a technologie.   
 
       Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 zdržel se 1. 
 

 
 
Ad 4) Strategie rozvoje vědy a výzkumu na FŽP na roky 2019-2023 – předkládá: doc.Trögl 
 
Usnesení 4: 
 
 Vzhledem k požadavku vedoucích kateder na více času na připomínkování pracovního 

materiálu bylo rozhodnuto, že projednávání bude odsunuto na příští zasedání VR. 
 
 
Ad 5) Změna garanta studijního program Revitalizace krajiny (doc. Vráblík) a Ochrany 
životního prostředí (dr. Holec) – předkládá: děkan. 
V souvislosti s ukončením pracovního poměru u stávajících garantů studijních programů 
Revitalizace krajiny (prof. Vráblíková) a Ochrana životního prostředí (doc. Blažková) děkan 
navrhuje jejich odvolání z funkce garantů a zároveň navrhuje jmenování nových garantů. Jde 
pouze o garantování do vypršení stávajících akreditací (poslední studenti jsou přijímáni od 
a.r. 2019/2020). 
 
Navržení garanti: 
Revitalizace krajiny – Doc. Vráblík 
Ochrana životního prostředí – Dr. Holec 
 
 
Usnesení 5: 
 
 Vědecká rada v souladu s článkem 3 odstavec g) Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty 

životního prostředí projednala záměr děkana FŽP na odvolání stávajících garantů studijních 
programů Revitalizace krajiny (prof. Vráblíková) a Ochrana životního prostředí (doc. 
Blažková) a na jmenování nových garantů na uvedené studijní programy (Revitalizace 
krajiny – Doc. Vráblík, Ochrana životního prostředí – Dr. Holec). Vědecká rada vyjádřila 
souhlas se záměrem děkana odvolat stávající garanty studijních programů Revitalizace 
krajiny (prof. Vráblíková) a Ochrana životního prostředí (doc. Blažková) a jmenovat nové 
garanty na uvedené studijní programy (Revitalizace krajiny – Doc. Vráblík, Ochrana 
životního prostředí – Dr. Holec) 
 
       Doc. Vráblík: Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
          Dr. Holec: Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1. 
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Různé 
Ing. Brůna – strategie vědy a výzkumu – kdy se bude projednávat? Doc. Trögl – do měsíce. 
Dokument důležitý i při podávání projektových žádostí především z OP VVV a OP PIK. 
Doc. Trögl – metodika hodnocení výzkumných organizací 17+ - potřeba vybrat excelentní 
výsledky se společenským dopadem, navrhuje mj. 1 výstup z výzkumných prací v Egyptě. 
Příští zasedání VR FŽP – 6. 11. 2019 v 10:00 v místnosti 211. 

 
 
 
 
 
Zapsal: doc.Ing. Josef Trögl, PhD. 
 
 
 
 
 
        Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, 
              děkan FŽP, předseda VR FŽP UJEP 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 12. 9. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


