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Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 10. 9. 2019 
 
Přítomni: doc. Kuráň, Mgr. Vojtíšek, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, doc. Trögl, dr. Popelka, 

dr.Holcová, dr. Marková (zást. ved.KŽP).  
Omluveni: prof. Janoš, dr. Pokorný, dr. Krystyník. 
 
Kontrola bodů z minulé porady a informace z kolegia rektora: 
 

Kolegium rektora: 
 Centrum transferu technologií  

Připomínka k CTT na KD 5.9.2019 - doc. Trögl – UJEP má závazek v Human Ressources 
CTT zřídit, návrh - manuál činností pro transfer technologií, podklady za FŽP dodá doc.Trögl 
v úterý – materiál v součinnosti s právničkou a doc. Pavlíkem, dodá doc. Trögl.   
 

 Různé  
Hodnocení univerzity podle Metodiky 17+ - Dr. Chvátalová – do 30. 10. 2019 rozhodnout 
hodnocení univerzity podle Metodiky 17+ (nechat hodnocení na MŠMT nebo mezinárodní panel 
(o náklady se navýší dotace), fakulty prodiskutovat, předat stanovisko fakulty rektorovi 
do 1.10.2019 a v případě rozhodnutí pro mezinárodní panel nominovat osoby do panelu - 
rozhodnou v úterý 10.9.2019 a sepsat stanovisko FŽP. Převládá stanovisko pro ME.  
Text stanoviska: „Po projednání v kolegiu děkana dne 10. 9. 2019 se vedení FŽP kloní více pro 
možnost hodnocení univerzity přes mezinárodní panel, protože MEP chápeme jako 
prestižnější“. (V případě ME ještě nominace osob do ME – návrhy na VR FŽP)  
 
Elitní výstupy - UJEP předložit 21 nejlepších výsledků za 2014-2018 – návrhy do 27. 9. 2019  
FŽP 1. kolo – 1 výsledek, 1 výsledek + další výsledek rezerva do 4. kola.   
O 3 další výsledky se podělit s PřF a FSI – škola doktorských studií.  Do 15. 10. 2019 kompletní 
výsledky – ale až když rozhodne mimořádná porada proděkanů pro tvůrčí činnost 
s prorektorem. Dbát na společenskou relevanci !!! (doc. Pacina, Ing. Brůna – Egypt, další 
návrhy od VedKat, ocenění - Dan Bůžek).  
 
Dr. Chvátalová – od 16. 8. 2019 účinnost rozhodnutí o udělení IA pro 5 oblastí vzdělávání. Od 
1.11.2019 bude potřeba dodat i expertní posudek k žádosti o akreditaci SP – pro FŽP důvod 
podat i Nav.Mgr do 4.10.2019 do RpVH - bude jednat kolegium rektora 1.10.2019.  
 
Dr. Zukerstein – požadavek RVVI doložit poplatky za publikace v Open Access 2016- 2018 
položkově – je potřeba jít až do skenu faktury – do konce října (odpovídá proděkan pro 
tvůrčí činnost, tajemník). Stav – připraveno ke kontrole a odeslání – jestli všechno 
prověří doc. Trogl, pro ověření VedKat pošlou pracovníkům e-mail s dotazem na 
publikace v Open Acess.  
 
Ve dnech 11. -17. 11. 2019 Týden vědy a techniky AV ČR, UJEP jako vědecký partner – FŽP 
se zapojí.  
Dne 27. 9. 2019 Noc vědců na UJEP od 17:00hod. – FŽP se zapojí.   
Dne 12.10.2019 Setkání absolventů UJEP – požadovaná součinnost fakult – Mgr. Kolenatý. 
  
Angličtina pro THP pracovníky v rámci U21 – prověří děkan.  
Děkan FUD – akce 2. -5. 10. 2019 – konference o zvuku „Murmurans Mundus: Sonic Ecology 
and Beyond“ – možná účast FŽP, hluk a životní prostředí – MUDr. Rychlíková (dr. Pokorný), 
Ing. Richter (Dr. Holcová) – oslovit a domluvit.  
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Úkoly: 
1. Dořešit Příkaz děkana „Organizační řád fakulty“ – zapracovat připomínky doc. Vráblíka 

(děkan, Dr. Holcová) – splněno, odesláno panu Slámovi, dnešní datum platnosti. 
2. Vedoucí kateder – kontrola webových stránek – Dr. Holcová – připravena kontrola web 

stránek s vyznačením zodpovědnosti za jednotlivé části nového webu fakulty, přidat 
elektronické infomační zdroje na web FŽP - rozdělení zodpovědnosti odpovídá, nejsou 
námitky. 
Návrh – primárně mít web fakulty, menší důraz na web stránky kateder – zlepšení e-
learning podkladů pro studenty – přednášky, výsledky testů. 

3. Stravenky – domluveno navýšení na 80 Kč – odpovídá tajemník – stav – splněno 
na začátku října. 

4. Evidence odpracované doby AP – domluveno, že Mgr. Novák rozešle ostatním vedoucím 
kateder způsob řešení evidence odpracované doby AP na katedře geoinformatiky pro 
inspiraci a jednotnost na celé fakultě – stav – splněno, projedná se s dr. Pokorným 
a dr.Krystyníkem. 

 

Body z jednání KD FŽP: 
 

 Nav.Mgr – pouze prezenční studium. Možnost ISP – projednat v úterý 10.9. 2019 
 Lepší součinnost s Dr. Bůžkem při přípravě žádosti pro nový Nav.Mgr – doc.Trögl, dr.Krystyník 

– kontrola podkladů – Mgr. Novák, výpomoc – Ing. Wildová. 
 CV nových adeptů prostudovat do úterý – v úterý návrhy koho pozvat. 
 Dr. Pokorný – Dr. Lehejček (20 %, po přijetí akreditace navýšení na 60%) a Ing. Knězů (10 % - 

Bezpečnost práce - blokově)   

 

 Další adepti:  
A. Beranová - krajinářka, studuje PhD, výhledově perspektivní - nepozvat, ale dát do 
databáze pro RK, ale pro výuku na KŽP zatím není potřeba  
 

 S. Hejda – náš PhD – fotokatalýza, reaktorové inženýrství, pro KŽP nerelevantní, KECHT – 
sanační technologie - pozvat.  
 

 R. Hubálek - pro KŽP nerelevantní, KECHT – nepozvat, ale dát do databáze. 
 

 I. Roubíková - botanička, ale v minulosti problémy se studenty, za KŽP nedoporučuji 
znovupřijetí, KECHT - nepozvat, ale dát do databáze. 

 

 J. Šinko - biologie, zemědělství – KŽP - pro výuku nevidím využití, možná výhled do 
budoucna, KECHT - nepozvat, ale dát do databáze. 

 

 Vyhlášena soutěž bakalářských a diplomových prací – BP do 30. září 2019. Návrh: využít 
již oceněné BP a DP děkanem v červnu 2019 – proděkan dr.Popelka zjistí a zabezpečí. 

 

 Otázka občerstvení na projektových schůzkách a kontrolních dnech projektů 
 Občerstvení na projektových schůzkách a kontrolních dnech projektů bude zajišťovat 

pí.Hailová. V případě její nepřítomnosti příslušná asistentka katedry, na které se projekt řeší. 
 
 

Mgr. Novák: 
o Volby do AS UJEP a FŽP – probíhali dnes – dr. Ederer do AS FŽP, Ing. Jirásek do AS UJEP. 
o Dnes  - Praha akce „Future for Prague“ – pro doktorandy.  

 
 

Dr. Holcová 
o Web – věda výzkum – aktuální výzvy, konzultační hodiny k výzvám na oddělení vědy – 

projednat s proděkanem pro tvůrčí činnost doc. Tröglem – bude řešeno. 
o Možnost podávat  CRP – již rezervováno. 
o Říjen – připomínka - proběhne HAP . 
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o Časopis – jeden článek k publikování – potřeba 5 na ročník, snaha o evidenci časopisu ve 
Scopus-u – nutno propagovat víc Studia Oecologica – při výpadku jednoho ročníku nelze 
žádat o Scopus.  

 

Dr. Krystyník: 
o Řešit situaci Davida Žižky – náplň práce – inspirace od dr. Pokorného pro náplň práce 

asistentky na KŽP – bude řešeno zítra. 
 

Dr. Popelka: 
o Zápis do OŽP P– 127 + 13 studentů, K – 66 studentů, do odpadů P – 9 přihlášek, 1 zapsán 

(odhad ca. 7 studentů) – pokud 5 a více – otevíráme odpady definitivně. Rozvrh je připraven 
na odpady.  

o Stížnosti studentů RK– na prof. Kulu – požádat prof. Kulu – zkoušet v sobotu nebo pátek – 
domluví Dr. Marková/Dr. Pokorný.  

o Gaudeamus Nitra – ne.  
o Prof. Pidlischnuk – Faculty of Agriculture – University of Zagreb, příprava smlouvy o spolupráci 
o Nový rozvrhář – Jakub Ederer místo p. Bogana.  

 

Doc. Trögl:  
o Avízo výzvy na zahraniční mobility – do oblasti přírodních věd, hlavně příjezdy. 
o Výzva – zvýšení relevance grantových agentur – celková alokace pro UJEP -12 mil.- pilotní 

ověření, dohoda s PřF – zájem společně se ucházet o pilotní ověření, projekty v AJ, 
hodnocení mezinárodní. Paralelně by běžely SGS, IGA UJEP a pilotní projekty. 

o TAČR – příprava ETA, ZETA (mladé týmy) – s HR awards bonifikace 8 body.  
o REPROREG -  

1. Od 1.10. - začít čerpat úvazky na "Odborný pracovník rozšíření on-line materiálů KA07". 
Cílem je rozšiřovat studijní materiály v systému Moodle (případně včetně videopřednášek, tím 
se zabývá pan Sláma a také CI). Na jeden předmět se počítá s úvazkem 0,1 po dobu 12 
měsíců z obstojného platu 45 000. Celkem do konce projektu (12/2022) máme finance na 30 
předmětů. Pro začátek bych navrhoval zapojit nové kolegy (za KECHT Lank, Ederer, 
Oravová?) + současné kolegy připravující nové předměty do právě připravovaných akreditací, 
a to především OŽP, kde se uvažuje s kombinovaným studiem a kde proto musíme dát 
studentům k dispozici opory. Kurz v Moodle toto dobře splňuje.  
Návrhy od VedKat na lidi a předměty. 
 

2. Organizují se aktivity pro středoškoláky, proběhly už pilotní akce. Zatím akce připomínají 
spíše chemický kroužek, větší zapojení dalších kateder by proto bylo žádoucí – vytvoření 
katalogu nabídek kurzů/přednášek/kroužků kateder pro studenty - Dan Bůžek. Návrh 
doc. Trogl – katalog zařadit do Teenage university – prověří doc. Trögl. 
 

3. Součástí projektu je také cyklus propagačních - popularizačních akcí zaměřený na lákání 
středoškolských studentů "Půlden pro ŽP". Nyní uvažujeme, že do tohoto cyklu zapojíme 
výstavu mikroorganismů k mezinárodnímu dni mikroorganismů – nebo do aktivit týkající se 
„Týdne FŽP“ a „Noci vědců“ (konec září). Je tu ale prostor pro další popularizační akce, 
především přírodovědné, GIS-orientované apod. Potřebujeme zachytit zájem středoškoláků 
obzvlášť teď na podzim, kdy se budou rozhodovat o přihláškách. 
 

4. Vzdělávací kurzy pro akademické pracovníky. 1x-2x měsíčně (v úterý od 13.00 hod.) by 
měla podobná akce proběhnout. Může jít o vnějšího přednášejícícho i vnitřního (za 
dvouhodinovou přednášku se uvažuje DPP na 10 hodin po 500,-Kč = 5000 Kč), máme 
prostředky i na pozvání zahraničních expertů (formou per-diems +cesta). Hlavním cílem 
je přinést kolegům ve zhuštěné podobě novinky v oboru, rozšířit jim obzory, vyvrátit už 
neplatná fakta apod. Já bych si dovolil začít v říjnu přednáškou "Co by měl akademik v ŽP 
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vědět o mikroorganismech". Zároveň bych si rád poslechl přednášky např. na téma 
elektromobilita, obnovitelné zdroje energie, kritické zhodnocení skleníkového efektu a 
globálních změn klimatu (osloví Mgr. Kolenatý) apod.  
Zajímavá by také mohla být podzimní botanická nebo mykologická procházka apod.  
Četnost: 1-2 akce měsíčně – posílat návrhy průběžně doc. Tröglovi – VedKat motivovat 
lidi.  

 

o Nabídka FSE na spoluúčast na prezentační akci „Týden vědy AV ČR“ v OC Fórum 
(11.listopadu). Po dohodě s kolegou Slavíkem by mělo jít o prezentaci projektů a tematik 
zaměřených na Ústecký kraj, max. 3 za Fakultu. Určitě bychom měli prezentovat Reproreg 
a studium na FŽP, dále by se vidělo (Miscanthus, reaktivní sorbenty, výsypky, GIS.- 
Archeomontan, Paměť krajiny, CACTU, jezero Most.). Participovat bude i Katedra 
informatiky PřF.  
Návrh – připravit soubory materiálů za katedry – z nich vždy vybrat vhodné podklady 
pro danou akci, pro potřeby akcí nakoupit židle, stolky, držáky na banery…   
Závěr - Bude ještě detailněji probráno. 

 

o Nedodržuje se směrnice rektorky 3/2009 o Hospodaření v režimu doplňkové činnosti – 
doc. Trögl – řešení - vlastní směrnice / příkaz děkana / proděkana / tajemníka, která by 
zavedenou praxi na FŽP skloubila se směrnicí rektora 3/2009 a zároveň upřesnila nakládání 
s rozpočtem, převádění výdělků na katedry resp. centra, používání metody full-cost k režijním 
nákladům a další věci. Konkrétní podoba by se samozřejmě diskutovala až na dalších 
setkáních.   
Rámcové body, ze kterých bych vyšel:  

1. Mít pro každou akci Evidenční list podle směrnice rektora 3/2009 a schválený rozpočet. 
2. Myslet na odměny pro zapojené akademiky. 
3. Návrh - Používat full-cost k odvádění režijních nákladů - to mj. vyžaduje definovat potřebnou 

lidskou práci v člověkohodinách nebo dělení režií (stanovit procento) a zisků (nový PD, 
směrnice) na katedry s mírným odvodem na fungování Pracoviště vědecko-technické 
podpory resp. projektového oddělení -  úkol - tajemník – možnosti navrhnout! 

o Diskuze ke smluvnímu výzkumu – vypracovat nový PD nebo proděkana pro tvůrčí činnost. 
(děkan, tajemník a proděkan pro vědu).  
 

Mgr. Vojtíšek:  
o Výplatní předpisy pro studenty – poslat projektová střediska, ze kterých vyplácet stipendia 

(SGS, projekty…) 
o Fakulta 4 dny mezi Vánocemi zavřena – 23., 27., 30., 31. 12. 2019.  

 
 

Mgr. Kolenatý:  
o Vyhlášení studentské soutěže diplomových prací nakladatelství Academia (v minulých letech 

byl úspěšný diplomant kolegy Pokorného) - viz email v příloze. Do soutěže je možné až do 31. 
10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 
2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou 
výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým 
autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci 
objevit čtenářům nový talent české vědy. 

 
o Nabídka spolupráce s obcí Moldava ( nabízejí zajímavá témata) - viz email v příloze. – poslat 

nabídku, co umíme dělat – Dr. Pokorný domluví schůzku 8.10.2019. 
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o Nabídka spolupráce s městem Ústím nad Labem, návrhy z jednotlivých kateder jsem předal 
na rektorát, nyní máme reakci z odboru životního prostředí ústeckého magistrátu, viz příloha, 
prosím o diskusi. Příslušný odbor také fakultě nabízí 2 místa pro stáže pro studenty 
navazujících oborů (předal jsem kolegům Tröglovi a Vráblíkovi) – Mgr. Kolenatý domluví 
schůzku s p. Kirbsem – 18.9.2019. 
 

o Národní centrum energetických úspor, z.s. pořádá dne 22. října 2019 ve spolupráci 
s Ústeckým krajem seminář z národního programu Ministerstva průmyslu a obchodu /MPO/ – 
EFEKT 2019 na téma: ENERGETIKA 21. STOLETÍ: Aktivní vzdělávání v oblasti úspor 
energie. Viz příloha. Projednat v úterý na KolD 10.9.  – KECHT, KŽP – návrhy do příštího 
kolegia děkana. 
 

o Pracovní skupina pro snižování studijní neúspěšnosti – příprava teambuilding akcie pro 
studenty 1. ročníku. 

 

o Noc vědců 27.9.2019 – vstup Mgr. Kolenatý, plus Miscantus (Dr. Malinska).  
 

o Dne 3.10. 2019 Techdays – Mgr. Kolenatý – sestaví tým za FŹP. 
 

o Setkání absolventů – 12.10. 2019 v sobotu – 16:00 děkani všech fakult fyzicky přítomni, 17:30 
– prohlídka pro absolventy na naší fakultě, 19:00 společný večer s absolventy – zapátrat po 
absolventech – jmenovitě oslovit. 

 
Dr. Pokorný 
o V rámci FŽP UJEP – návrh na založení „Institute Julius von Payer for Subarctic and Arctic 

Research“ – volné sdružení AP na UJEP zabývajících se výzkumem v oblasti Islandu 
a Arktidy – propagace FŽP. 

 
 

 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 8. 10. 2019 ve 13:00 hod. 
 
 
 
 
Zapsal: Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan 
V Ústí nad Labem dne 17. 9. 2019. 


