
 

Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 12. 11. 2019 
 
Přítomni: dr. Holcová, prof. Janoš, Mgr. Kolenatý, dr. Krystyník ,doc. Kuráň, dr. Pokorný, Mgr. 

Novák, dr. Popelka, doc.Trögl, Mgr. Vojtíšek,  
Omluveni: / 
 
Kontrola bodů z minulé porady a informace z kolegia rektora: 
 
Úkoly z minulého KOLEGIA REKTORA: 
- Dr. Zukerstein poděkoval děkanům za zaslání návrhů do Centralizovaného rozvojového 

programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020. Seznámil s finálním počtem 11 projektů, které 
UJEP předložila k podpoře v roce 2020, ve dvou z pěti standardních projektů je UJEP 
koordinující školou (FZS a FSI), projektů 18+ podává 6.  

- Dr. Chvátalová poděkovala děkanům za zaslání návrhů členů hodnotící komise pro univerzitní 
soutěž vyhlášenou v rámci IP 2020. Dodala, že lhůta pro podávání návrhů projektů je do 29. 11. 
2019 12:00 hod. 

 
Nové úkoly a informace z KolR: 
1. Mezinárodní evaluační panel      
Doc. Balej  - stanoviska fakult k Mezinárodnímu evaluačnímu panelu a zaslané návrhy na 
hodnotitele. Předložil návrh na složení 9-členné hodnotitelské komise, tajemníkem MEP bude 
doc. Novák, osoba předsedy bude ještě diskutována – kandidát navrhovaný ze strany FŽP 
(prof. Rice) je v seznamu. 
Doc. Novák - předpokládané hrubé náklady UJEP na činnost a hodnocení v rámci MEP včetně 
odměn členům komise, služeb, cestovného a jiných služeb- jednat se bude o částku cca 5 500 000 
Kč. Dále informoval, že návrh hodnotitelské komise je nutné předložit na MŠMT do 31. 12. 2019. 
Doc. Varady - upozornil na velmi nízký počet navržených hodnotitelů a z časových důvodů na 
potenciální nebezpečí odmítnutí jejich členství. Dále referoval o obdržené informaci od náměstka 
Dolečka, že částky pro univerzity z MŠMT jsou očekávány do 1 mil. korun.  
K navrženým členům hodnotící komise byla vedena rozsáhlá diskuse, bylo doporučeno rozšíření 
počtu hodnotitelů na 12 a zajištění genderově vyrovnanějšího rozložení komise.  
Doc. Balej požádal děkany o posouzení předloženého návrhu členů komise do 19. 11. 2019- 
Kolegium rektora vzalo danou informaci na vědomí. 
  
2. Organizační řád UJEP   
Dr. Chvátalová předložila návrh změn Organizačního řádu UJEP a seznámila se změnami. Dodala, 
že Řád bude po projednání v kolegiu rektora projednán v AS UJEP dne 27. 11. 2019, zároveň bude 
o změnách informována ZO VOS UJEP.  
Prof. Michna doporučil sjednotit uvádění prorektorů v Organizačním řádu UJEP a ve Statutu UJEP. 
Dr. Chvátalová vysvětlila, že ve Statutu UJEP jsou uváděny pouze úseky činnosti prorektorů. 
Samotné označení prorektorských pozic je uvedeno až v Organizačním řádu UJEP. 
Kolegium rektora vzalo danou informaci na vědomí. 
 
3. Počty studentů na UJEP    
Dr. Chvátalová předložila aktuální přehled počtu studentů na UJEP k 31. 10. 2019 a pro srovnání 
též počet studentů k 31. 10. 2018, podle fakult, typu, formy a místa studia. Dodala, že pokračující 
pokles má již nízkou dynamiku a nehrozí vybočení UJEP z rámce financování. V současné době je 
na UJEP 8 100 studentů.  
Kolegium rektora vzalo danou informaci na vědomí. 

4. Různé 
- Doc. Balej informoval, že dne 4. 10. 2019 proběhlo další zasedání ČKR, jednalo se o Metodice 

pro hodnocení VO, způsobu financování vědy založeném na vyšším podílu institucionální 
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podpory a na snížení podílu podpory účelové, nutnosti jmenovat předsedu NAÚ, změně zákona o 
VŠ (doplnění o ustanovení k internacionalizaci) a novém programovém období OP JAK. 

- Doc. Balej informoval, že univerzita obdržela z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových oznámení, že Komise pro nakládání s majetkem schválila přijetí nemovitých věcí ve 
vysokoškolském areálu Vaňov v Ústí nad Labem do vlastnictví státu formou daru. V současné 
době je ze strany Úřadu připravována darovací smlouva.  

- Doc. Balej informoval, že Rada EUA (EUA Council) schválila řádné individuální členství UJEP v  
- EUA. 
- Doc. Balej sdělil, že bude vytvořena Rámcová smlouva (do 2 mil. korun na dva roky) pro 

poptávání překladatelských služeb ze strany UJEP.  
- Dr. Chvátalová připomněla termín do 11. 11. 2019 pro zaslání novelizovaných směrnic k vedení 

závěrečných prací, jejichž přijetí musíme NAÚ do konce listopadu doložit v kontrolní zprávě k 
institucionální akreditaci.   

- Dr. Chvátalová sdělila, že RpVH UJEP schválila na svém říjnovém zasedání první dva studijní 
programy v rámci institucionální akreditace – v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi bakalářský 
studijní program Aplikovaná geoinformatika (společný pro FŽP a PřF) a navazující magisterský 
studijní program Geografie (pro PřF). Informace o těchto studijních programech byly zaslány na 
NAÚ.  

- Doc. Novák informoval o programu zasedání VR UJEP dne 29. 11. 2019. 
- Doc. Novák informoval o jednání Grantové rady UJEP a Komise k Cenám rektora 2019. 
- Doc. Novák informoval o podání 18 projektů do TAČR Éta za UJEP (1 x CI, 4 x FF, 6 x FSE,  
- 1 x FZS, 1 x FŽP, 3 x PF a 2 x PřF) jako hlavní řešitel a dalších 8 jako spoluřešitel (1 x FF, 2 x 

FSE, 2 x FSI, 2 x FŽP, 1 x PřF). 
- Doc. Novák informoval o vyhlášení výzvy OP VVV na Mezinárodní mobility pracovníků VŠ. 

Alokace pro UJEP je 7,5 mil. Kč. Uzávěrka podání projektu je do 30. 4. 2020, realizace do 31. 12. 
2022. 

- Prof. Doulík seznámil členy kolegia se současnou situací ve věci návrhu projektů, které by měly 
být podpořeny Ústeckým krajem v roce 2020. V rámci částky 700 tis. Kč bylo navrženo celkem 6 
dalších projektů. O jejich podpoře rozhodne porada vedení na svém výjezdním zasedání. 
Následně budou řešitelé projektů vyzváni k přípravě projektových žádostí (obdrží pokyny a 
formuláře) – za FŽP: Týden s FŽP, Cestou přírovědných a technických oborů severních 
Čech. 

- Prof. Doulík - 1. setkání absolventů UJEP (proběhla 12. 10. 2019). Akce se zúčastnilo na 90 
absolventů. 4 absolventi FŽP – pozvaní do výuky. Portál Absolvent funguje. 

- Doc. Kuráň informoval, že na FŽP v současné době odstraňují personální problémy, které vznikly 
při restrukturalizaci fakulty. Byly zahájeny práce na tvorbě personálního plánu rozvoje fakulty.  

 
5. 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  

 
Úkoly FŽP z KolD: 
1. Zřízení etické komise FŽP – návaznost na směrnici rektora Etika ve výzkumu na UJEP 

Kulatý stůl – zřídit na FŽP, zabezpečí: dr. Popelka, projedná se na prosincovém KD. 
2. Kontrola webových stránek – Dr. Holcová. Návrh – primárně mít web fakulty, menší důraz 

na web stránky kateder – zlepšení e-learning podkladů pro studenty – přednášky, výsledky 
testů. Stav - částečná realizace, připomínky (hlavně e-learning, do konce roku přednášky k e-
learningu a MOODLE-u). Termín: Do Vánoc 2019. U KŽP se stránky finalizují. Požadavky na 
změny přes fzp-servis@rt.ujep.cz 
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3. Dr. Pokorný návrh- u seznam projektů na webu FŽP – vysvětlit zkratky projektů (zařídí: doc. 
Trögl, termín: do Vánoc 2019) – plní se.   
 

Body z jednání KD FŽP: 
 

1. CV nových adeptů  
 Pohovor s dr. S. Hejdou (náš doktorand) – fotokatalýza, reaktorové inženýrství, pro KŽP 

nerelevantní, KECHT – sanační technologie – pozvat na 12. 11.2019 v 13:00 hod na 211.  
Výsledek: Dr. Hejda doporučen k přijetí na KECHT. 

 

2. Kontrola BOZP – příprava na kontrolu 14. 11. 2019 – stav: řeší se, zítra kontrola v průvodu 
děkana, zítra proběhne revize elektrozařízení. 

  

3. Na VR FŽP – projednán a po zapracování připomínek schválen návrh nového NMgr SP 
„Technologie pro ochranu ŽP – stav: dnes do 12:00 odesláno Dr. Chvátalové, nejsou 
zapracovány všechny připomínky paní prorektorky, neovlivní výsledek rozhodnutí RpVH 
OŽP – odeslán 11. 11. 2019 paní prorektorce.  
AGI – akreditováno – informovat všechny akademiky, příprava Podmínek přijímacího řízení 
Podmínky:*přijmout 30 studentů prezenčně a 30 kombinovaně  
   - pravidla selekce v případě většího počtu studentů: podle známek ze střední školy 
     z definovaných předmětů – vypracují doc. Pacina, dr. Popelka  
 

4. Zapojení všech kateder (hlavně KŽP) do nových projektů a výzev – rostoucí zájem ze 
strany kraje, HK Most, MŽP, firem v ÚK nejen o chemii a geoinformatiku, 
ale i o biodiverzitu, retenci vody v krajině, revitalizaci po sanacích – KŽP – připravit svoje 
portfolio aktivit do projektů uvedeného typu.  

 

5. Zájem MŽP o SP „Environmentální správa“ – podílet se na přípravě SP – pro potřebu MŽP 
vychovávat úředníky pro oblast ŽP – informace. 

 

6. Jednání s novým generálním ředitelem UNICRE Ing. Hájkem – informace. 
 

7. Vytvoření „Pracoviště vědecko-technické podpory“ – představení konceptu – podpora 
výzkumu na fakultě. 
 

8. Plán personálního rozvoje fakulty  
Do 30.11.219 odeslat rektorovi. Potřeba aktualizovat plány personálního rozvoje na 
katedrách a odeslat děkanovi a Mgr. Novákovi do 19. 11. 2019 (Z: ved.kateder)  

 

9. Vánoční besídka FŽP – návrh proděkanky pro rozvoj, termín úterý 17. 12. 2019 od 
13:00 hod, aula FŽP. 

 

10. CPTO – dne 5. 11. 2019 schůzka ohledně CPTO v širokém plénu.  
 

Mgr. Novák: 
o Dne 13. 11. 2019 – GIS day – pravidelná akce – v MFC – 180 studentů středních škol – 

doc. Pacina přednáška společně s geografií 
o AS dne 26. 11. 19 – materiály do 19. 11. 2019 – rozpočet kateder – formulovat po reorganizaci 

rozdělení prostředků do konce roku 2019 – zabezpečí Mgr. Vojtíšek. 
o Dne 19. 11. 2019 – školení MOODLE/e-learning pro akademiky od 13:00hod. 
o Dne 1. 1. 2000 založena KIG – 20 let výročí, březen-duben konference na KGI. 
 
Dr. Holcová 
o Listopad – proběhne HAP, vyplnit do konce prvního týdne v prosinci. 
o Univerzitní knihkupectví – fakulta převezme neprodejné výtisky. 
o Aktualizace předpisů na webových stránkách – kontrola – Z: proděkani, tajemník. 
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o Aktualizace Windows 7 na 10 – obracet se na p. Slámu. 
o Jiný systém zadávání DP a BP do STAG-u – školení sekretářek všech kateder na KGI 

organizováno – termín bude stanoven.  
o Max 10 vedených prací na akademika na FŽP. 

 
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 – Řešeno – jen jedna odezva – přestup na kombinovanou formu. 

 
Dr. Popelka: 
o Omluva za průběh SZZ – špatná komunikace – návrh opatření, jak tomu předejít, vnitřní předpis 

nebo vytvoření programové rady. 
o Příprava mzdového předpisu UJEP. 
o Prorektorka pro studium UJEP: habilitace na Slovensku- neuznána ze strany NAU, doc/prof 

nemůže figurovat v roli garanta – doc. Neruda, prof. Pidlisniuk – mimořádný profesor, ale jenom 
v IA Vědy o zemi. 

o MOPR – uzavírka – seznam co bylo pořízeno. 
o Avízo – dočerpat dovolené NEJEN na projektech – vedoucí kateder nařídí v případě potřeby 

dočerpání, Z: ved. kateder, tajemník. 
o Dne 24. 1. 2020 – odevzdání zprávy za Anal. Chemie ŽP a toxikologie – pí. Kadlečková, 

Z: děkan. 
 

Doc. Trögl:  
o Výzvy Téta – podáno 17 projektů Éta – společensko-vědný výzkum. 
o Ceny rektora – Dr. Popelka 2. místo. 
 
Prof. Janoš: 
o Nové projekty.  

 
Mgr. Vojtíšek:  
o Čerpání SGS, IGA a výzkumu. 
o Odměny – veškeré návrhy předat děkanovi do 22. 11. 2019. 
o Inventura – za dozoru auditorky – systém jako celek nefunguje. 

 
Mgr. Kolenatý:  
o Týden s FŽP 2019: pozitivně hodnocení . 

Propagační návštěvy středních škol – doplnit školy, Z: Ing.Kolenatý.  
o Fakultní spolupráce s nějakou střední školou – vytipovat. 
o Propagace příjímaček. 
o AGI propagace – nové propagační prvky. 
o Pátek 15.11.2019 - team-buildingová akce pro 1. ročník – Dr. Marková, přihlášeno 25 studentů 

denního studia. 
o Průběžné zápočtové testy z chemie – negativní reakce studentů denního studia. 
 
Dr. Pokorný 
o Rektorát – požadavek na zprávu o udržitelnosti projektu KLIPRO – Cíl 3. – oslovit Dr. Nerudu, 

doc. Vráblíka – zpráva odeslána a schválena. 
o Wikipedie – aktualizovat, rozšířit – Z: Mgr. Novák. 
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o Aktualizovat telefonní čísla na webu – Z: vedoucí kateder. 
o Veřejná debata „Sucho v krajině“, 17:30hod. na geografii. 
 

 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 10. 12. 2019 ve 13:00 hod. 
 
 
 
 
Zapsal: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan. 
V Ústí nad Labem dne 12.11 2019. 


