
 

Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 5. 9. 2019 
 
Přítomni: doc.Kuráň, Mgr.Holcová, prof.Janoš, Mgr.Kolenatý, Ing.Krystyník, Ing.Pokorný, 

Ing.Novák, Ing.Popelka, doc.Trögl, Mgr.Vojtíšek 
Omluveni: / 
Host: dr. Elznicová 
 
Kontrola bodů z minulé porady a informace z kolegia rektora: 
 

Kolegium rektora: 
 Kariérní řád UJEP - Dr. Chvátalová – Novelizace směrnice rektora Kariérní řád UJEP – 

připomínky do 17. 9. 2019 
 

 Návrh Plánu realizace Strategického záměru UJEP na léta 2016–2020 pro rok 2020 - Dr. 
Zukerstein - – poděkoval, chybí pouze projekty CRP podporované v roce 2020, v dokumentu 
2 nové přílohy – 1. osnova plánu investic, 2. Rámec výzkumných aktivit.  
Doc. Pavlík - v bodě 6.2 je uvedeno „Připravit komplexní materiál pro oblast institucionální 
podpory a rozvoje tvůrčí činnosti pro období 2021–2025“. Doporučil tyto aktivity podpory 
interně zahájit co nejdříve, aby již byly zohledněny při sestavování rozpočtu UJEP pro rok 
2020.  
Doc. Pavlík - ke zvážení, zda do Plánu pro rok 2020 nevčlenit aktivity související s Akčním 
plánem projektu U21-KVAK v oblasti zajištění personálního obsazení Centra transferu 
technologií (CTT), smluvního výzkumu a ochrany duševního vlastnictví.  
Doc. Novák sdělil, že Plán realizace je v této oblasti provázán s cíli Institucionálního plánu 
UJEP na léta 2019–2020. Upozornil, že v případě CTT se v současné době jedná o pracoviště 
spíše virtuální, v rámci projektu U21-KVAK je třeba toto centrum uvést v život. Fakulty již byly 
osloveny s dotazem, co by od daného centra potřebovaly zajišťovat, v návaznosti na 
získané informace bude nastaveno fungování centra.  
Prof. Michna sdělil, že obsadit CTT nebude jednoduché, protože je na toto místo potřeba 
specialista, kterého si univerzita zatím nevychovává (fakulta si ochranu duševního vlastnictví 
zajišťuje externě) a doporučil toto zajišťovat dodavatelsky. 
Dr. Zukerstein konstatoval, že v obecné rovině Akční plán a jeho opatření v rámci U21-KVAK 
Plán obsahuje, není třeba v tomto dokumentu dané téma rozpracovávat do podrobností. 
Kolegium rektora vzalo dané informace na vědomí  

 
Připomínka k CTT na KolD 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.   
 

 Návrh směrnice rektora „Návrh a změny SP v rámci IA“ - Dr. Chvátalová – nově není nutno 
předkládat institucionální a programovou část sebehodnotící zprávy, informace o související 
tvůrčí činnosti, tabulky o informačním a materiálně technickém zabezpečení SP, jakož i záměr 
jeho rozvoje.  Návrh bude předložen RpVH 17.2019. 
 

 Návrh změn směrnice rektora Jednací řád RpVH - Dr.Zukerstein, dodatek – na doporučení 
NAÚ k expertnímu posuzování před schvalováním návrhů SP v rámci IA i normální žádosti 
o akreditaci SP – rektor a RpVH – návrhy expertů. 
 

 Čerpání FRIM – Ing. Nergl, mírně pod 60 %. Malé čerpání v TA 15 a TA 16 (33%, 43 %), 
fakulty mají průběžně posílat žádosti o čerpání z FRIM. 
 

 Různé  
Ing. Nergl - Přesun do CPTO – výuka v CPTO asi až ZS 2020 !!! Stavební úřad – podmínka 
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předběžného užívání stavby, pohyb jenom zaměstnanců v CPTO, ne studentů. 
 
Dr. Chvátalová – do 30. 10. 2019 rozhodnout hodnocení univerzity podle Metodiky 17+ (nechat 
hodnocení na MŠMT nebo mezinárodní panel, fakulty prodiskutovat, předat stanovisko 
fakulty do 1.10. 2019 a v případě rozhodnutí pro mezinárodní panel nominovat osoby do 
panelu. 
 
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.  
 
Dr. Zukerstein – požadavek RVVI doložit poplatky za publikace v Open Access 2016- 2018 
položkově – je potřeba jít až do skenu faktury – do konce října.  
 
Prof. Doulík  
11.-17.11.2019 Týden vědy a techniky AV ČR, UJEP jako vědecký partner – FŽP se zapojí , 
27.9. 2019 Noc vědců na UJEP od 17:00 hod.,  
12.10. 2019 Setkání absolventů UJEP – požadovaná součinnost fakult – Mgr. Kolenatý,   
Angličtina pro THP pracovníky v rámci U21.  
Na UJEP přijata žádost MŠMT o zařazení do Režimu student pro 16 zemí, usnadnění vízové 
povinnosti, fakulty mohou využít  při přijímacím řízení.   
 
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, Ing. Richter.  
 

 

Úkoly: 
1. Dořešit Příkaz děkana „Organizační řád fakulty“ – zapracovat připomínky doc. Vráblíka 

(Z: děkan, Dr. Holcová) 
2. Vedoucí kateder – kontrola webových stránek – spousta chyb, doplnit novou organizační 

strukturu FŽP – Dr. Holcová – připravena kontrola web stránek s vyznačením zodpovědnosti 
za jednotlivé části nového webu fakulty, přidat elektronické infomační zdroje na web FŽP. 

3. Stravenky – domluveno navýšení na 80 Kč od 09/2019 – Z: tajemník. 
4. Výroční zpráva o činnosti FŽP – do 1. 7. 2019 odevzdat p. Čebišové (koordinace J. Popelka, 

Holcová), elektronickou verzi zaslat pí.Tůmové k evidenci a vytištění – po dohodě děkana 
s rektorem prodlouženo do konce července 31.7.2019 - splněno. 

5. Výroční zpráva o hospodaření FŽP za rok 2018 – odevzdat do 1. 7. 2019 p. Čebišové 
(tajemník) elektronickou verzi zaslat pí.Tůmové k evidenci a vytištění - splněno.  

6. 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. 

7. Platba 2,174 mil Kč za CPTO – projednáno na ŘV CPTO, další jednání ŘV CPTO 16.7.2019 
– částka je již  schválena AS FŽP a alokována pro případ platby. 

8. Zamykací skříňka na dokumenty – odpovídá tajemník, Mgr. Novák – do měsíce. Realizace 
zamykací skřínky – odpovídá tajemník – instaluje se – splněno. 

 
 

Body z jednání KD FŽP: 
 Akreditace nového BSP „Ochrana životního prostředí“ – Dr. Elznicová – informace 

o stavu – Prohlášení děkana bude dodáno v říjnu 
 

 Návrh na jmenování emeritním profesorem - prof. Kepák a prof. Vráblíková 
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 Strategie rozvoje vědy na FŽP – doc. Trögl 
 

 Změna garantů u stávajících SP (oborů) – Dr. Popelka (MSO změna prof. Vráblíková - doc. 
Vráblík, BSO doc. Blažková - Dr. Holec), připraveny CV nových garantů. 

 
Mgr. Novák: 

o Volby do AS UJEP a FŽP – do zítřka 6.9.2019 návrhy kandidátů.  
 
 

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

projednat s proděkanem pro tvůrčí činnost doc. Tröglem. 
o Říjen – proběhne HAP  
o Časopis – jeden článek k publikování – potřeba 5 na ročník, snaha o evidenci časopisu ve 

Scopus-u – nutno propagovat víc Studia Ecologica – 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. 
 

Dr. Popelka: 
o Změny v rozvrhu v důsledku personálních změn – VedKat kontrolovat rozvrhy, funkce lesa 

– Dr. Lehejček bude učit, musí mít smlouvu, někde nejsou uvedeny vyučující. 
o Roste počet studentů v 1. ročníku. 
o Přípravný týden – realizovat ?? - domluveno nerealizovat, spíše během semestru. 
o Nav.Mgr – pouze prezenční studium. Možnost ISP – projednat v úterý 10. 9. 2019. 

 

Doc. Trögl:  
o CV nových adeptů(akademické pozice) prostudovat do úterý 10. 9. 2019 – v úterý návrhy 

koho pozvat. 
o Vyhlášena soutěž bakalářských a diplomových prací – BP do 30. září. Návrh - využít již 

oceněné BP a DP děkanem v červnu 201. 
 

Prof. Janoš: 
o Zpráva pro NAÚ za doktorský studijní program – posílení technologické části (spolupráce 

s ÚChP, nové nástupy). Oslovena VŠCHT, fakulta technologií ŽP- nemají volné kapacity, 
získali jsme odborníka z Univerzity Pardubice. 

o Podmínky přijímacího řízení do 2.kola PhD studia – potřeba poslat do senátu k projednání. 
 

 

Mgr. Vojtíšek:  
o Vizitky pro členy kolegia děkana – poslat požadavky panu tajemníkovi. 
o Podpisové razítko pro děkana, proděkana pro studium. 

 

Mgr. Kolenatý:  
o Ve věcech ERASMUS se obracet na Dr. Moravce. 
o 1. Vyhlášení studentské soutěže diplomových prací nakladatelství Academia (v minulých 

letech byl úspěšný diplomant kolegy Pokorného) - viz e-mail 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. 
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o 2. FUD UJEP zve k účasti a k přihlašování příspěvků i audio performancí na mezioborové 
konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond, zaměřené na aktuální 
problematiku zvukové ekologie, vnímané z perspektivy umění a společenských i přírodních 
věd. Cílem konference je přispět k mezinárodní diskuzi o tématech jako je zvukové 
znečištění, možnosti interpretace a manipulace zvukového prostředí či možnostech reflexe, 
zvukové ekologie ve vzdělávacím procesu - viz http://murmurans.ujep.cz/  
 

o 3. Nabídka spolupráce s obcí Moldava ( nabízejí zajímavá témata) - viz email v příloze. – 
poslat nabídku, co umíme dělat – Dr. Pokorný domluví schůzku. 
 

o 4. 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. 
 

o 5. 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. 
 

o 6. Nově jmenovaný architekt Ústeckého kraje, dr. Beneš by rád spolupracoval s odborníky 
z fakult UJEP, kteří by měli k architektuře a jejímu rozvoji v Ústeckém kraji co říci. Nejde jen 
o pohled architekta, ale i dalších odborníků z řad ekonomů, krajinných geografů, ekologů, 
IT specialistů, historiků a dalších. 
 

o 7. Prorektor pro vnější vztahy Prof. Doulík se obrací na všechny fakulty s prosbou 
o nominaci akademika, který by s architektem Benešem spolupracoval v rámci jeho poradní 
skupiny - již jsem oslovil KIG, prosím o diskusi – domluvena Dr. Vardarman. 

 
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. 

o Náhrada výuky (Vráblíková, Blažková, Šefl) – vyřešeno.  

 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 10. 9. 2019 ve 13:00 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan 
 
V Ústí nad Labem dne 6. 9. 2019. 


