
 

Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 10. 3. 2020 
 
Přítomni: doc. Kuráň, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Dr. Holcová, Dr. Pokorný, dr. 

Krystyník, Dr. Popelka 
Omluveni: Mgr. Vojtíšek, prof. Janoš 
 
Kontrola bodů z minulé porady a informace z kolegia rektora: 
 

Kolegium rektora:  

Úkoly z minulého KolR:  
V únoru 2020 se KolR nekonalo. 

 

Nové úkoly a informace z KolR: 

1. Příprava rozpočtu 2020, harmonogram rozpočtu 2020, organizace  
Ing. Nergl - navýšen příspěvek pro UJEP v rámci RO I. o cca 21 mil. Kč. UJEP – více níže u příspěvku 
doc.Trögla. 
 
2. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2019, harmonogram  
Doc. Balej - osnova výroční zprávy o činnosti fakult za rok 2019, včetně tabulek, bude děkanům zaslána po 
jejím obdržení z MŠMT. Požádal děkany, aby v souladu s harmonogramem odevzdali do 25. 2. 2020 
vybrané body pro zpracování VZČ UJEP za rok 2019, včetně vyplněných tabulek, které vedení UJEP 
použije pro zpracování výroční zprávy za celou univerzitu, na adresu: andrea.cebisova@ujep.cz.  
(Pozn. doc. Kuráň – osnova VZ rozeslána členům KD dne 10.2.2020, koordinace doplňování – Dr. Popelka, 
Dr. Holcová) – Splněno. 
Dále požádal děkany o předání výročních zpráv o činnosti fakult za rok 2019 do 1. 7. 2020 na sekretariát 
rektora.   
     
3. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2019, harmonogram   
Ing. Nergl - Požádal děkany o předání Výročních zpráv o hospodaření fakult za rok 2019 do 1. 7. 2020 na 
sekretariát rektora.    
    
4. Různé 
 

 

Úkoly FŽP z KolD: 

1. Zřízení etické komise FŽP – návaznost na směrnici rektora Etika ve výzkumu na UJEP 

Kulatý stůl – udělat na FŽP, zabezpečí proděkan Popelka, projednáno na prosincovém KD. 

Prezenční listina – zapsat, podklady byly zaslány, SR 3/2019, směrnice fakult. Musíme vytvořit 

PD pro zřízení etické komise fakulty. Příprava směrnice FŽP – Z: doc. Trögl – v součinnosti 

s prof. Janošem, Dr.Grygarem, Dr. Elznicovou, požadováno v souvislosti s Human Awards. 

Stav: pravidla pro fungování etické komise na FŽP – zahájeny práce na přípravě směrnice 

FŽP, pokračuje do konce března – stav: návrh – přijmout verzi z rektorátu, děkan bude 

jmenovat členy „Etické komise“ a vydá se směrnice děkana „Etika ve výzkumu FŽP“, stávající 

komise – přednáška o etice, příští čtvrtek – otázka, zda se uskuteční? 

2. Kontrola webových stránek – Z: Dr. Holcová. Návrh – primárně mít web fakulty, menší 

důraz na web stránky kateder.   

Stav: částečná realizace, připomínky (hlavně e-learning, do konce roku přednášky 

k elearningu a MOODLE-u – proběhla 2 školení) – stav: úkol nadále probíhá.  
 

Požadavky na změny přes fzp-servis@rt.ujep.cz 
 

3. Dr. Pokorný – návrh – u seznamu projektů na webu FŽP – vysvětlit zkratky projektů (zařídí – 

doc. Trögl, termín: do Vánoc 2019) – stav: splněno.   
 

4. Doplnit „vybrané body pro zpracování VZČ UJEP za rok 2019“ – kolegium děkana, 

koordinace Dr. Popelka, Dr. Holcová) – do 25. 2. 2020 – stav: splněno. 
 

5. Vypracovat „Vlastní hodnotící zprávy o tvůrčí činnosti fakulty 2014–2018“ – Dr. Holcová, 

doc. Trögl – stav: rozděleny body ke zpracování – do 2 týdnů. 
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6. CPTO Proděkan Švec – příprava simulovaného rozvrhu v CPTO pro obě fakulty (PřF a FŽP) – 

Dr. Popelka ověří stav – řeší se.  

CPTO – příprava návrhu smlouvy s PřF a mensou o užívání prostor v CPTO – 

Mgr.Novák poslal připomínky k verzi od PřF, děkan FŽP a členové pracovní skupiny pro 

CPTO budou korigovat – děkan rozešle KolD. 

 

Body z jednání KolD FŽP: 

 

1. Koronavirus – přijmutí opatření na základě mimořádného KolD FŽP dne 5.3.2020 

a doporučení rektora ze dne 6.3.2020. 

Vláda dne 10.3.2020 : 

Od středy se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol. Stejné opatření 

postihne i vysoké školy. Podle ministra zdravotnictví, Adama Vojtěcha, se opatření 

netýká mateřských škol. Ministr to odůvodnil tím, že jde o poměrně malé kolektivy. 
 

Vysoké školy fungují v jiném režimu – výuka může probíhat jinak, ovšem bez osobní 

přítomnosti většího počtu lidí najednou, například z domova. 
 

Studijní oddělení – fyzicky alespoň 1 pracovnice přítomna pro vyřizování telefonátů, bude 

řešen vzdálený přístup do STAGu. 
 

Od 12.3.2020 bude fakulta fungovat v letním režimu – otevřena od 7:00 do 16:00hod. 
 

Čerpání nároku na ošetřovné – 60 % platu (rodiče dětí do 10let), když není možná práce 

z domova.  
 

2. Zabezpečení výuky v průběhu epidemie koronaviru – informace z jednání vedení UJEP dne 

10.3.2020.  

Cvičení a semináře – řešit formou samostudia, individuálně. 

Laboratorní cvičení – blokově po skončení zákazu výuky.   

Zkoušení – zrušit, sledovat vývoj situace. 
 

3. Konference IALE – dojde k posunu termínu na červen nebo září 2020 

Proběhne jednání pozvaných odborníků za oblast ŽP, které bude směřovat k přípravě projektu 

pro MŽP "Krajina Severních Čech: současnost a budoucnost". Vzniklé konsorcium odborníků 

specifikuje, na základě dostupných dat, jednotlivé oblasti problémů severních Čech z hlediska 

životního prostředí, nastíní jejich řešení. V rámci projektu by se měly uvedené návrhy realizovat 

a poté hodnotit efekty realizovaných zásahů/řešení. Koordinátorem projektu bude FŽP. 
 

4. Vytvoření „Pracoviště vědecko-technické podpory“ – proběhla porada s vedoucími center 

13.12.2019 v 9:00hod. – jednání bude pokračovat koncem března. 
 

Mgr. Novák: 

o AS FŽP zatím odkládá zasedání. 

o Členové AS FŽP – návštěva v CPTO, místnosti jsou velké, laboratorní část nemá řešeny 

podhledy. 

o Učebny v 1.PP – dobré, počítačová učebna – hodně tmavá, potřeba dávat pauzy ve výuce. 

o jsou tam jenom plátna a projektory – nikde interaktivní tabule, na FŽP je máme, podle 

proděkana Švece – můžeme dát. 
 

Dr. Holcová 

o repozitář UJEP – funguje pod vědeckou knihovnou UJEP jako veřejná databáze, možnost 

archivace publikačních výstupů fakulty, vč. článků Studia Oecologica. 

o nový sdílený disk „Prezentace FŽP“ – prezentační materiály FŽP, členové KolD možnost 

vkládání dokumentů a jejich korektura. 
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Dr. Krystyník: 

o Stav techniků na katedře – v jednání nový technik – stav: nástup 1.4.2020, do týmu prof. 

Janoše.  
 

Dr. Popelka: 

o NAÚ – zpoždění u všech SP.  

o Řada hodnotitelů nerespektovala standardy NAÚ pro hodnotitele, spíše podle zvyklostí daných 

fakult – za FŽP je v současné době hodnotitel doc. Trögl. 

o OŽP – dotazy na Facebooku, informace pro studenty – probíhá akreditace. 

o Kontrolovat rozhodnutí NAÚ na chyby – stávají se ve vydaných rozhodnutích. 

o Analytická chemie ŽP a toxikologie – NAÚ vzalo kontrolní zprávu na vědomí. 

o V roce 2021 – kontrola institucionální akreditace – problém s dr. Žákovskou, náhrada novým 

adeptem. 

o VedKat STAG – v sylabu předmětu jsou podmínky ukončení předmětu, není možné měnit, bude 

možné od příštího roku.  

o Garanti SP: příplatek 3000 Kč, platí i pro PhD programy.  
 

doc. Trögl:  

o Právník s PhD – z Celia. 

o Navýšení rozpočtu na TA16 o 1,4 mil Kč – dělení na katedry podle zásluhovosti na základě 

výsledků RIV. 

o Dne 17.3.2020 ve 13:00hod. na 211 – jednání o rozpočtu. 
 

prof. Janoš: 

o Příprava studentské konference dne 8.6.2020 – řízeno Oborovou radu.  
 

Mgr. Vojtíšek:  

o Zaslal rozpočet za FŽP  
 

Mgr. Kolenatý:  

o Stimulace internacionalizace: 0,5 mil. Kč navíc - návštěvy, výjezdy kromě konferencí – plánovat 

aktivity. 

o Technodays dne 26.4. 2020 v Chomutově – pro několik 1000 studentů – pravděpodobně 

nebude, ale přípravy proběhnou – příprava přednášek k AGI, environmentální chemii.  

o FŽP - Spolupořadatel „Jeden svět“ 23-27.3.2020 v Hraničáři, pořadatel „Člověk v tísni“. 
 

Dr. Pokorný 

o Výběrové řízení na akademické pozice: uchazeči z ČZU, z ČHMÚ – 6 kandidátů, komise, termín 

13.2.2020 – stav: bude odesláno vyrozumění uchazečům, bude potřeba domluvit podmínky 

přijetí.  

o ES – hodně práce s výměnou kantorů – spíše příprava na příští rok, spolu s FSE – společný 

SP, zapojení odborníků z MŽP. 

o Porada KŽP – v pondělí 16.3.2020 zrušena. 

o VŘ na postdoka – oprava, visí na webu UJEP a evropské komise. 

 

Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 14. 4. 2020 ve 13:00 hod. 
 
 
Zapsal: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan 
 
V Ústí nad Labem dne 10. 3. 2020. 


