
 

 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 8. 10. 2019 

 
Přítomni: doc. Kuráň, Mgr. Vojtíšek, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, doc. Trögl, dr. Holcová, 

dr.Pokorný, dr. Krystyník, prof. Janoš 
Omluveni:, dr. Popelka 
 
Kontrola bodů z minulé porady a informace z kolegia rektora: 
 

 
Kolegium rektora: 
1. Úkoly z minulého KolR: 

1.1 bod 3 z 3. 9. 19 Dr. Chvátalová - SR - Návrh a změny SP v rámci institucionální 
akreditace - žádné připomínky, po projednání v RpVH UJEP vydána 
20. 09. 2019 a zpřístupněna v systému IMIS společně s přílohou - 
tabulky pro podávání návrhů SP. První návrhy SP podle nové SR - 
RpVH UJEP posoudí 10/2019.     

1.2 bod 1.6 z 3. 9. 19 Dr. Chvátalová - Kariérní řád akademických pracovníků UJEP -  
z koordinační schůzky ke KA02 U21-KVAK vyplynula nezbytnost 
dalších úprav této vnitřní normy, a proto bude návrh změn kariérního 
řádu předložen k novému projednání v 11/2019.  

1.3 bod 6.10 z 3. 9. 19 Dr. Zukerstein výzva RVVI- analýza objemu finančních prostředků 
vynakládaných na publikování výsledků výzkumu zejména v režimu 
Open Access - do 30. 9. 2019 - vyřízeno.  

1.4 bod 6.3 z 3. 9. 19 Metodiku 17+ a možnost hodnocení univerzity přes mezinárodní 
evaluační panel (MEP). Viz bod 5 zápisu kolegia rektora. 

 
Nové úkoly a informace z KolR: 

2. Návrh změn Statutu UJEP 
Dr. Chvátalová - návrh změn Statutu UJEP - v souvislosti se vznikem Poradenského centra UJEP (PC) 
a jeho budoucího členění na čtyři samostatná pracoviště – Univerzitní centrum podpory studentů se 
specifickými potřebami (UCP), Kariérní, Psychologická a Speciálně pedagogická poradna. Návrh bude 
schvalovat AS UJEP v 10/2019 - bude odeslán k registraci na MŠMT. Změna statutu se promítne do 
Organizačního řádu UJEP. Navrhovaná změna - účinná od 1. 1. 2020, vazba na KA07 U21 a investiční 
projekt UniBar. 
 
3. Návrh změn Pracovního řádu zaměstnanců UJEP 
Ing. Nergl předložil návrh příkazu rektora Pracovní řád zaměstnanců. Návrh byl připomínkován ze strany 
členů vedení UJEP i vedení fakult, byl zaslán ZO VOS UJEP a předsedovi legislativní komise AS UJEP.  
Ing. Nergl dodal, že dosud neobdržel připomínky ZO VOS UJEP. Dne 30. 10. 2019 bude Řád předložen 
k projednání v AS UJEP. 
Prof. Michna vznesl připomínku k čl. 10 (pružná prac. doba) a především k čl. 9 k  (plán práce). Doc. Balej 
uvedl, že pokud zde není vazba na zákoník práce, bude ustanovení vyškrtnuto. 
 
4. Návrh směrnice rektora Etika ve výzkumu na UJEP 
Dr. Chvátalová - vazbě na KA02 U21 - KVAK. Účinnost směrnice - od 1. 1. 2020, návaznost na rozšíření 
kompetencí Etické komise UJEP v Organizačním řádu UJEP.   
Podstata – oprávnit Etickou komisi UJEP k vydávání sjednocujících doporučení a stanoviska k etickým 
aspektům výzkumu pro fakultní komise, jakož i případná doporučení a stanoviska k návrhům výzkumných 
projektů na UJEP. Návrh předpokládá ustavení místopředsedy Etické komise UJEP pro etiku ve výzkumu, 
aktuálně pouze předseda (Dr. Chvátalová) (https://www.ujep.cz/cs/eticka-komise).  
Dr. Chvátalová požádala děkany, aby v souladu s návrhem této směrnice, pokud tomu tak ještě není, 
zřídili na svých fakultách fakultní etické komise, a to ve lhůtě do 31. 3. 2020 – návrhy do etické 
komise FŽP – (návrhy prof. Janoš, Dr. Grygar, Dr. Elznicová).  
 
5. Metodika 17+ a hodnocení univerzit 
Doc. Balej informace k Metodice 17+.   
Hodnoceny budou všechny fakulty a další jednotky, které byly v hodnoceném období příjemci prostředků 
DKRVO. Bude také nutno přeložit řadu vnitřních dokumentů do angličtiny (DZ…).   
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Podmínky pro složení MEP – nejméně 7 členů, nadpoloviční většina ne z ČR a SR, včetně případné 
„podjatosti“ (nesmí být ve smluvním vztahu s UJEP za posledních 5 let). MEP bude sestaven v co 
nejúspornějším formátu. Členové panelu budou komunikovat elektronicky a zasednou 1x za 5 let. 
Doc. Balej požádal děkany, aby zaslali návrhy na členy (zahraniční účastníky) nejpozději do  
11. 10. 2019 k rukám pí Čebišová (andrea.cebisova@ujep.cz).  
 
6. Návrh Strategických opatření pro posílení  internacionalizace na UJEP 
Prof. Doulík - posílení internacionalizace na UJEP (v souladu např. se závěry hodnocení v rámci žádosti 
o institucionální akreditaci). Kromě opatření - finanční stimulací internacionalizace od 2020 (0,5 mil Kč/2020 
na celou UJEP, mobility, konference se zahraniční účastí, součást Karierního řádu). 
 
7. Finanční podpora UJEP ze strany ÚK v roce 2020 
Prof. Doulík - V kategorii Podpora dílčích cílených aktivit v rámci spolupráce odborů ÚK a fakult zbývá 
k rozdělení částka 700 tis. Kč. Požádal o zasílání návrhů projektů (název, anotace, rozpočet) 
předjednaných s odbory KÚ na pavel.doulik@ujep.cz do 31. 10. 2019. (podpora exkurzí, týden s FŽP, 
nově podpora teambuildingu, podpora veletrhu Věda, výzkum, inovace?). Příprava projektových žádostí se 
předpokládá v měsíci listopadu. 
 
Prof. Doulík - řešitele projektů ÚK za 2019 - do 31. 10. zaslat na email tereza.krylova@ujep.cz report o stavu 
plnění projektu a doložili publicitu projektu. 11/2019 - prezentace stavu řešení za rok 2019 vedení ÚK. 
 
8. Rozpočet FRIM – nové investiční akce v rámci RE:START 
Ing. Nergl   
- navýšení finančních prostředků pro stavbu CEMMTECH,    
- změnou systému rozdělování prostředků FRIM pro období let 2020–2021 (2 roky nebudou rozdělovány na 
FRIM fakult). Žádost bude předložena AS UJEP dne 30. 10. 2019. 
Ing. Nergl - odeslána žádost na ÚK o spolufinancování nové budovy FZS.  
 
9. Různé 

9.1 Doc. Balej – nové dokumenty v IMIS/Dokumenty:  
PR č. 1/2019 K provedení inventarizace dlouhodobého majetku, hospodářských prostředků, 
pohledávek a závazků UJEP v r. 2019,   
SR č. 2/2019 Návrh a změny studijního programu v rámci institucionální akreditace,   
PK č. 1/2019 Ukončení platnosti přístupů pro vystavení objednávky v iFIS,  
Dodatek č. 1 ke SPrRaK č. 1/2018 Knihovní řád vědecké knihovny UJEP -. 

9.2 Doc. Balej - dne 13. 9. 2019 jednal s náměstkem dr. Velčovským o projektech do ITI oblastí (snaha 
rozdělit Ostravu a Ústí alokace), do strukturálně postižených regionů, o CPTO a OP JAK   
(OP JAK bude místo OP VVV, výzva „SMAŽKA“ na obnovu přístrojového vybavení, „uhelná výzva“). 

9.3 Doc. Balej - podepsána dvě memoranda:  
1 - aktivity spojených s odpadovým vodíkem (součástí je cca 10 subjektů, které deklarují zájem 
spolupracovat),    
2 - spolupráci na tématu implementace kybernetiky a moderních IT technologií do výuky na 
základních školách. 

9.4 Doc. Balej - 19. 9. 2019 - podepsaná Kupní smlouva s městem Ústí nad Labem - prodej Hoření. 

9.5 Doc. Balej - 24. 9. 2019 - setkání děkanů PřF (doc. Varady) a FŽP (doc. Kuráň), kde si děkani 
předali oficiální vyjádření a materiály podporující stav, že se FŽP celá stěhuje do objektu CPTO. 

9.6 Doc. Balej - jednání s náměstkem dr. Klikou o spolufinancování výstavbu nového objektu FZS.   
UJEP do konce 9/2019 připraví podkladové materiály pro ÚK ke schválení v Zastupitelstvu ÚK v 
rámci schvalování rozpočtu ÚK v letech 2020 a 2021. 

 
9.7 Doc. Balej - komunikace s primátorem města Ústí n. L. ohledně oslav 30. výročí Sametové revoluce. 

Situaci ujasnil a požádal fakulty o maximální spolupráci a otevřenou komunikaci, aby se předešlo 
případným nedorozuměním. 

9.8 Dr. Chvátalová - předložila podklady k projednání návrhů SP předkládaných ke schválení RpVH 
UJEP - listy B-I BSP AGI (nositelem FŽP) a NMSP Geografie (nositelem PřF).  

  

9.9 Dr. Chvátalová - návrh výzvy k předkládání návrhů projektů do univerzitní soutěže vyhlašované 
v rámci IP 2020. Lhůta pro podávání návrhů na členy hodnotící komise je do 31. 10. a návrhů 
projektů do 29. 11. 2019 12:00 hod. 
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9.10 Dr. Chvátalová - připomínka termínu pro nominace studentů a absolventů na ocenění stipendii 
primátorů, starostů, vybraných podniků, zdravotnických pojišťoven či litoměřického 
biskupství, kterým je 25. 10. 2019. Podmínky pro jednotlivá stipendia jsou zveřejněny na adrese 
https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora - projednat s Dr. Popelkou. 

9.11 Dr. Chvátalová - zveřejněn zápis ze srpnového zasedání Rady NAÚ - uvedena informace o udělení 
institucionální akreditace pro naši univerzitu a o podmínkách tohoto udělení.  

9.12 Dr. Chvátalová - připomněla, že byl děkanům zaslán k připomínkování návrh směrnice rektora 
Působnost garantů SP - případné připomínky mohou podávat prostřednictvím proděkanů pro 
studium na poradě dne 8. října 2019.  

9.13 Dr. Chvátalová -  meziročně narostl počet přijatých i zapsaných uchazečů na UJEP o 3 %.  

9.14 Doc. Novák - Ceny rektora 2019 a předal děkanům vyhlášení včetně návrhového formuláře.   
Termín konání: 12. 12. 2019 od 15:00 h,   
Návrhy na Ceny rektora a knihu roku - zasílají děkani a autoři do 31. 10. 2019. 

9.15 Doc. Novák - vyhlášená výzva ÚK na Asistenční vouchery na přípravu projektových žádostí. 
Žádost je možné podat od 15. 10. 2019 vždy s předchozím projednání s CPS (vzhledem k podpoře 
„de minimis“ a jejím čerpání za celou UJEP). Více na: https://www.kr-ustecky.cz/asistencni-
vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744 

9.16 Doc. Novák - vyhlášená výzva OP VVV na inovace grantových agentur a pilotním ověření 
inovovaných pravidel soutěže - určena pouze pro studenty Ph.D.- podá se, do konce týdne 
absorpční kapacitu, ca 12 mil pro UJEP, z toho na granty 8,5 mil. 

9.17 Doc. Novák - informace o záměru OP VVV vyhlásit 2. kolo výzvy na mobility výzkumných pracovníků 
(in/out pobyty na min. 6 měsíců) – podobně jako u iránců, možnost vyslání do zahraničí, ale lepší 
sem dostat ze zahraničí, vyhlášení výběrek ale předem do Vánoc – před podáním projektu. 
Navrhnout lidi do soutěže. 

9.18 Doc. Novák - pro vybrané VýzOrg Severozápadních a Západních Čech - seminář pořádaný MŠMT 
k realizaci hodnocení dle M17+ v roce 2020 - osloveni proděkani pro vědu a referenti oddělení 
vědy, aby se zúčastnili. Další pracovníci (THP, AP) mající přímou vazbu na výsledky a jejich 
hodnocení, budou osloveni na fakultách dle uvážení proděkanů 

9.19 Doc. Novák – průběh výběru TOP 21 biblio/nebiblio výsledků za UJEP a dnešním zveřejnění nebiblio 
hodnocení výsledků H18 na RVVI – za FŽP máme 3 navržené výsledky 

 kniha Afrika zevnitř, kde má doc. Pacina dvě kapitoly (nebiblio výsledek, kategorie 
společenský přínos) 

 článek Grygar, T.M., Elznicova, J., Kiss, T., Smith, H.G., 2016. Using sedimentary archives 
to reconstruct pollution history and sediment provenance: The Ohre River, Czech Republic. 
Catena 144, 109-129. (biblio, kategorie přínos k poznání) 

 článek Janos, P., Henych, J., Pelant, O., Pilarova, V., Vrtoch, L., Kormunda, M., Mazanec, 
K., Stengl, V., 2016. Cerium oxide for the destruction of chemical warfare agents: A 
comparison of synthetic routes. Journal of Hazardous Materials 304, 259-268. (biblio, 
kategorie přínos k poznání) 

9.20 Doc. Novák - GAČR - návrhů kandidátů hodnoticích panelů uvedených oborů, viz 
https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/.  
Termín: do 28. 11. 2019. Odeslání statutárním zástupcem za UJEP přes datovou schránku. Návrhy 
do příštího KolD. 

9.21 Doc. Novák - rozhodnutí NAU k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 
Aplikovaná fyzika - udělena akreditace na 10 let pro obě řízení s platností rozhodnutí od 11. 10. 
2019 do 11. 10. 2029, ozhodnutí o udělení habilitačního řízení v oboru České dějiny na 5 let 
s platností rozhodnutí od 11. 10. 2019 do 11. 10. 2024. 

9.22 Dr. Zukerstein - zlepšení služeb vědecké knihovny (opakovaná možnost prodlužování výpůjčky, není 
omezen počet opakování prodloužení, ale maximální doba, umožněn bezplatný jednorázový vstup 
studentům UJEP, kteří nemají studentský průkaz, změny se promítnou do knihovního řádu 
a k informování dojde na www stránkách knihovny. 

  

9.23 Dr. Zukerstein - 25. 9. 2019 byl AS UJEP projednán a schválen Plán RSZ na rok 2020 včetně obou 
příloh a bude v termínu do 31. 10. 2019 odeslán na MŠMT.  
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9.24 Dr. Zukerstein - stav přípravy CRP projektů pro rok 2020, které univerzita předkládá na MŠMT do 
31. 10. 2019. (FF, FSI, FZS, CI, REK) a rovněž na rozsáhlých projektech 18+ dochází k přípravě 
a upřesňování obsahových náležitostí.  

9.25 Dr. Zukerstein - proběhla v RpVH diskuse k expertnímu posouzení návrhů SP - děkan příslušné 
fakulty, která předkládá návrh SP, předloží společně se žádostí radě návrh na externího 
hodnotitele, který bude vybrán přednostně ze seznamu hodnotitelů NAÚ. 
Na jednání RpVH - návrh projednán a schválen (na nejbližším zasedání rady, případně per rollam).  
 
Expertní posouzení - vyžadováno při schvalování nových SP v rámci institucionální akreditace (za 
nový SP se považuje ten, který není návazný na žádný doposud uskutečňovaný studijní 
program/obor). 

9.26 Prof. Doulík - Sportovní den 8. 4. 2020 společně s Přehlídkou pohybových skladeb.   
XIII. reprezentační ples UJEP pořádaný SU UJEP proběhne 29. 2. 2020. 

9.27 Prof. Doulík - projekt podpora vysokoškolského sportu ze strany MŠMT. 16. 9. 2019 - návštěva 
ředitelky Vysokoškolského sportovního centra při MŠMT dr. Kovářové, k jednání byli přizváni 
i zástupci KTVS PF. 

9.28 Prof. Doulík - 4.–6. 9. 2019 proběhla v Teplicích výjezdní porada koordinátorů programu Erasmus+ - 
celkem 25 pracovníků ze všech součástí. Řešena témata: strategie internacionalizace 2020–2023, 
mobility v programu Erasmus+ v roce 2018/19, studentské a zaměstnanecké mobility, mezinárodní 
kreditová mobilita, Erasmus last but not least – nové programové období 2021–2027, další programy 
zaměřené na zahraniční spolupráci a mobility v oblasti vzdělávání. 

9.29 Prof. Doulík - MŠMT přiznalo dotaci 500 tis. Kč na projekt FUD „Sametové oslavy – 30. výročí 
sametové revoluce v Ústí nad Labem“.  

9.30 Prof. Doulík - 12. 9. 2019 jednání s náměstkem primátora Mgr. Vlachem ohledně spolupráce UJEP a 
města. Spolupráce probíhá zejména na FŽP a FSE, diskuze se vedla k vylepšení spolupráce mezi 
FUD a OKSS. Máme kontakt – zájem o stáž (doc. Vráblík), další schůzka  se domlouvá.  

9.31 Prof. Doulík - požádal děkanku a děkany (email z 20. 9. 2019) o možnost poskytnutí benefitů pro 
Klub absolventů UJEP, a to do 5. 10. na adresu michaela.hnidova@ujep.cz. Zároveň poděkoval 
děkanům FŽP a PF, kteří již své návrhy poslali. 

9.32 Prof. Doulík předložil Hodnocení smluv o spolupráci UJEP se zahraničními vysokými školami za rok 
2018 a komentoval stav v porovnání s rokem 2017. Celkem 37 smluv o spolupráci se zahraničními 
vysokými školami.   
Za 2018 - spolupráce s Technickou univerzitou v Chemnitz (Německo), Trenčínskou univerzitou 
Alexandra Dubčeka (Slovensko), Univerzitou v Prištině (Kosovo), Užhorodskou národní univerzitou, 
Východoevropskou národní univerzitou Lesji Ukrajinky a Žitomirskou státní technologickou 
univerzitou (obě Ukrajina).   
Ukončení smluvní spolupráce k 31. 12. 2019: Univerzita v Nyíregyháze (Maďarsko), Vysoká škola 
v Žitavě (Německo), Uralská státní univerzita železniční dopravy (Rusko) a Kirovogradská státní 
pedagogická univerzita V. Vinničenka (Ukrajina).  Program rozšířen o Srbsko, Makedonie. Vídeň, 
Dráždany. 

9.33 Ing. Nergl uvedl, že se realizují kroky směřující k bezúplatnému převodu areálu Vaňov do majetku 
ČR-UZSVM. UJEP tak ušetří finanční náklady dosud vynakládané na jeho údržbu. 

9.34 Ing. Nergl informoval, že dne 1. 10. 2019 byla zahájena elektronická inventarizace. Poděkoval všem 
zapojeným fakultám a požádal zbývající fakulty, aby se zapojili v příštím roce. 

9.35 Doc. Kuráň uvedl, že do VR UJEP bude za FŽP předkládat dva návrhy na jmenování emeritním 
profesorem  - zjistit u pí. Tůmové.  

9.36 Prof. Škoda - na PF - přednáška „S barvou ven“, zaměřená na oblast šikany osob s jinou orientací. 
V této souvislosti bude vyvěšena Duhová vlajka.  

9.37 Doc. Havel - FZS souhlasné stanovisko od Ministerstva zdravotnictví k oprávnění absolventů 
vykonávat zdravotnické povolání v oboru Pediatrické ošetřovatelství a Radiologický asistent 
v prezenční formě a Zdravotnické záchranářství v prezenční i kombinované formě. 

9.38 Doc. Havel - FZS poprvé uzavřela smluvní výzkum se EUC ve výši 750 tis. Kč. 

9.39 Doc. Havel - jednání s primátorem města Ústí n. L. týkající se spolupráce s Radou seniorů města 
Ústí n. L.  
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9.40 Prof. Michna - FSI podala na Ústecký kraj projekty na podporu technického vzdělávání a další 
drobné projekty (např. Odysea) – v rámci dotace od ÚK – dotaz na FSI a FZS jak to předjednávají. 

9.41 Dr. Tomíček informoval o nadcházející inauguraci paní děkanky prof. Hrubé, které se uskuteční dne 
2. 10. 2019. 

 
 

 

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

(děkan, Dr. Holcová) – stav:vyřešeno. 
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 realitě, nejsou 
námitky. Návrh – primárně mít web fakulty, menší důraz na web stránky kateder – 
zlepšení e-learning podkladů pro studenty – přednášky, výsledky testů   
Stav - částečná realizace (hlavně e-learning, do konce roku přednášky k e-learningu 
a MOODLE-u). Termín: Do Vánoc 2019.  
Dr. Pokorný – návrh – u seznam projektů na webu FŽP – vysvětlit zkratky projektů 
(zařídí – doc. Trögl, termín: do Vánoc 2019) 

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

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, projednáno s dr. Pokorným 
a dr.Krystyníkem - vyřešeno. 

 
 

Body z jednání KD FŽP: 
 

 NMgr – pouze prezenční studium. Možnost ISP – projednat v úterý 10.9.2019.  
 Lepší součinnost s Dr. Bůžkem při přípravě žádosti pro nový NMgr – doc. Trögl, dr. Krystyník 

– kontrola podkladů – Mgr. Novák, výpomoc – Eliška Wildová. Vyřešeno. Do 14.10.2019, dne 
15.10.2019 odeslání akreditačního spisu na AS FŽP.  

 

 CV nových adeptů  
 S. Hejda – náš PhD – fotokatalýza, reaktorové inženýrství, pro KŽP nerelevantní, KECHT – 

sanační technologie – pozvat – domluveno pozvat Dr. Hejdu na 12.11. v 9:00 hod na 211.
  

 Vyhlášena soutěž bakalářských a diplomových prací – BP do 30. září. Návrh - využít již 
oceněné BP a DP děkanem v červnu 2019 – proděkan Popelka zjistí a zabezpečí – zjistit 
u Dr. Popelky. 

 

Mgr. Novák: 
o AS FŽP bude 22. 10. 2019 ve 13:00hod. 
o CPTO – katedra geografie – jednání s doc. Raškou, proděkanem Bláhou – není možné zatím 

dát ucelený prostor na 5.NP. 
 

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 osobním kontaktem 
s oddělením vědy, nástěnkou na fakultě, rozesíláním Newsletter. 
Úkol – proděkan pro tvůrčí činnost bude pravidelně na KolD informovat 
o navrhovaných projektech za FŽP – proběhne diskuse KolD o možném zapojení 
dalších kateder. 
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o Říjen – připomínka - proběhne HAP – změna posun, HAP není otevřen. 
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 – příslib 2 dalších článků, celkově zatím 5 příspěvků.  

 

Dr. Krystyník: 
o NMgr v odpadovém hospodářství, prezenční – nechodí nikdo, 2 zdravotní volno, zapsaných 7 

studentů   
Řešení - vyzvat studenty ještě jednou s návrhem na přechod na kombinovanou formu 
nebo individuální dohoda. 

 

Dr. Popelka: 
o Stížnosti studentů RK na prof. Kulu – požádat prof. Kulu – zkoušet v sobotu nebo pátek – 

domluví dr. Marková/dr. Pokorný – zjistit u dr. Popelky 
o Prof. Pidlischnuk – Faculty of Agriculture – University of Zagreb, příprava smlouvy o spolupráci 

– podepsáno. 
 

Doc. Trögl:  
o Čerpání SGS špatné – urgence – Mgr. Černý zaurguje řešitele. 
 

Prof. Janoš: 
o Dotaz na Ing. Kadlečkovou – výměna garantů společného SP Analyická chemie ŽP a 

toxikologie – řeší doc. Kuráň   
o Přijímačky do PhD – studentka z Tunisu, 22.10. 
o TU Liberec – společný projekt na využití krajiny – návaznost na bývalý společný projekt 

ARTEC 
 

Mgr. Vojtíšek:  
o Seznámil s průběhem elektronické inventarizace – poprvé, proběhne v termínu 29.10-4.11. 

2019. 
 

Mgr. Kolenatý:  
o Setkání absolventů 12.10.2019 v sobotu v 16:00hod. – děkan přítomen na zahájení – bez 

příhovoru, 150 za UJEP, asi 15 studentů FŽP, v hale rektorátu, od 17:30hod. odchod na 
fakulty. 

o Projekty ÚK – finišuje čerpání za 2019, za FŽP projekt „Týden s FŽP“ 
o Týden s FŽP 2019:  

dne 30.10.2019 Ozvěny ekofilmu  
dne 31.10.2019  veřejná debata Boj o naději – environmentální trendy – solární energie,… 

o Poděkování dr. Krystyníkovi - portugalský doktorand.  
o Zahájena výuka ERASMUS studentů – 3 studenti 
o Techdays – propagace FŽP 
o Nabídka spolupráce s obcí Moldava – Dr. Pokorný domluví další schůzku. 
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. 2019 – KECHT, KŽP – návrhy do 
příštího týdne. 

 

Dr. Pokorný 
o Nová asistentka sl. Gizela Boldiová – zapracovává se. 
o Problémy u OH v prezenční formě – domluveno ponechat pedagogům DPP. 
o Rektorát – požadavek na zprávu o udržitelnosti projektu KLIPRO – Cíl 3. – oslovit dr. Nerudu, 

doc. Vráblíka. 
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o Wikipedie – aktualizovat, rozšířit – zabezpečí Mgr. Novák 
o Aktualizovat telefonní čísla na webu – zabezpečí vedoucí kateder. 

 
 

 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 12. 11. 2019 ve 13:00 hod. 
 
 
 
 
Zapsal: Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan 
V Ústí nad Labem dne 10. 10. 2019. 


