
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FŽP UJEP v Ústí n. L. 

ze dne 6. 11. 2019 

 

Účastníci jednání: z 15 členů vědecké rady bylo přítomno 14 členů (viz prezenční listina),  
Omluveni: dr. Kalbáč 
Hosté: Dr. Popelka, proděkan pro studium FŽP UJEP 
 

Program jednání:  

1) Projednání změny garanta navazujícího magisterského studijního programu Analytická 
chemie ŽP a toxikologie 

2) Projednání a schválení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního 
programu Technologie pro ochranu ŽP a jeho garanta. 

3) Projednání „Plánu rozvoje strategie vědy a výzkumu na FŽP na období 2019-2020 
s výhledem do roku 2025“ 

4) Různé  
 

Ad 1) Projednání změny garanta navazujícího magisterského studijního programu 
Analytická chemie ŽP a toxikologie 

Studijní program je akreditován společně s PřF a t.č. ho garantuje prof. Janoš. Aby mohl 
garantovat nový navazující program Technologie pro ochranu ŽP, který logicky předchází 
doktorskému studijnímu programu Environmentální chemie a technologie, je nutné, aby ho 
nahradil jiný vhodný garant. Doc. Kuráň, habilitovaný v oboru Analytická chemie, je pro tuto 
pozici vhodný kandidát a jiný studijní program zatím negarantuje. VR PřF tuto změnu 
schválila na svém zasedání 17. 10. 2019. 

 

Usnesení 1: 
  Vědecká rada FŽP projednala návrh změny stávajícího garanta (prof. Janoš) 

navazujícího magisterského studijního programu Analytická chemie ŽP a toxikologie 
a doporučila navrženého kandidáta doc. Kuráně. 
 

    Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0, zdržel se 1. 

 

Ad 2) Projednání a schválení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského 
studijního programu Technologie pro ochranu ŽP a jeho garanta. 

Studijní program nahrazuje dobíhající program Odpadové hospodářství ve značně inovované 
(rozšířené) podobě vycházející dominantně z výzkumných aktivit realizovaných na FŽP 
UJEP. Navrhovaným garantem je prof. Janoš, který je jmenován profesorem v oboru 
Technologie ochrany životního prostředí. 

 Usnesení 2: 

 Vědecká rada FŽP projednala a schvaluje po zapracování vznesených připomínek členů 
VR žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro 
ochranu ŽP a jeho garanta (prof. Janoš). 

 

Připomínky k zapracování: 
o Změna názvu specializace „Technologie ochrany ŽP“ na „Environmentální technologie“ 

kvůli možné záměně s názvem studijního programu. 
o Doplnit v listech C-I počty citací i tam, kde je hodnota, aby formuláře nevypadaly 

nevyplněné. 



 

o Řešit garantování předmětu Nauka o podniku dr. Vosátkou, který nevykazuje 
výzkumnou ani publikační aktivitu, nicméně má dobré hodnocení pedagogických 
schopností studenty. Garantování přebere dr. Popelka (absolvent VŠE, kandidát na 
habilitaci), přebere 50% přednášek, zbytek zůstane Dr. Vosátkovi. 

o Doplnit TZ a PZ v listech B-I. 
o Sjednotit formátování listů B-I a C-I. 
 
 Hlasování: pro 13 hlasů, proti 0, zdržel se 1. 

 

Ad 3) Projednání „Plánu rozvoje strategie vědy a výzkumu na FŽP na období 2019-
2020 s výhledem do roku 2025“ 

Interní strategický dokument shrnující současný stav výzkumu a vývoje na FŽP, jeho silné 
a slabé stránky a výhled a úkoly do budoucna. Potřebujeme ho mj. k žádosti o akreditace 
a k podávání strategických projektů především z OP VVV. Do dokumentu byly zapracovány 
připomínky vedoucích kateder a kolegia děkana. 

Usnesení 3: 

 Vědecká rada FŽP projednala a schvaluje po zapracování připomínek členů VR Plán 
rozvoje strategie vědy a výzkumu na FŽP na období 2019-2020 s výhledem do roku 2025. 

Připomínky k zapracování: 

o Nedublovat strategické dokumenty, pojmout dokument jako upřesnění k dlouhodobému 
záměru (plán rozvoje na roky 2019-2020 s výhledem do 2025). 

o Přeformulovat cíle v oblasti GIS („použití geoinformatiky…“), další drobné formulační 
úpravy. 

o Upravit SWOT analýzu, především odůvodnit hrozby, přidat snížení kvality absolventů. 
o Doplnit kontrolované výstupy. 

 
 Hlasování: pro 14 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Různé 

Doc. Trögl zmínil jednání s CzechGlobe a možnosti rozšíření spolupráce v oblasti akreditací 
studijních programů orientovaných na revitalizace, především doktorského studijního 
programu Obnova krajiny, jehož příprava t.č. stojí kvůli absenci garanta. 

 

Zapsal: doc.Ing. Josef Trögl, PhD. 

Schválil: 

 

 

        Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, 

              děkan FŽP, předseda VR FŽP UJEP 

 

 

V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2019. 


